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PROCES-VERBAL 
al sedintei de la Sas Decembre 1897. 

e aprobă. | 

In urma votului afirmativ al societății relativ la d-nii presentați în șe- 

nța trecută, d-l Președinte proclamă ca membrii titulari pe d-nii: 

1. Popa-Burcă, profesor de sc. naturale, Liceul Michai-Bravul. 

ÎN E. Atanasiu, > >» fisice, > , 
“Tot de o-dată anunță și presentațiuni de membri noi. 

_D-l Secretar general presintă publicaţiunile primite de la ultima ședință 

blicațiuni coprinse în anexa acestui proces-verbal. 

„ Citesce apoi o invitațiune, din partea comitetului celui de al treilea 

gres de chimie aplicată, ce se va ține la Viena, prin care ne invită, 

și anii trecuți, de a lua parte la lucrările acestui congres. D-l Secretar 

ral T6gă societatea de a numi o comisiune din sînul ei care să o 

presinte în acest congres. Societatea dă deplină putere în constituirea 

tei comisiuni biuroului societății. | 

fine d-l Secretar general anunță o a doua lucrare primită pentru 

ursul instituit de societate pe fondul donat. de d-sa. 

1 prof. M. Vlădescu vorbesce societatei despre tipurile morfologice 

/aulelor. Cele două tipuri morfologice pe care le recunâsce botanica 
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tale greşesce încă și prin caracterisarea cu totul negativă a formei thal. 

In adevăr thalul represintă forma plantelor, cari nu au articulație, care 

sa credut multă vreme generală, în tulpină, frunză și rădăcină. Din acestă 

causă formele reunite în acest tip presintă o articulație și o diferențiare 

anatomică forte variată și sunt tot așa de îndepărtate între ele precum 

este thalul de cerm. Afară de acesta cunoscințele, ce le posedăm astădi 

despre constituțiunea anatomică și istologică a plantelor, mai ales a celor 

inferidre, precum și ciclul de forme, ce se succed în desvoltarea lor, per- 

mit a se stabili mai precis și în conformitate cu doctrina evoluțiunei, ti- 

purile morfogice ale plantelor. Pornind de la aceste considerațiuni, au- 

torul stabilesce 8 tipuri vegetale bine definite, pe care le dispune după 

caracterele lor de superioritate și complicaţie în modul ulmător; A) forme 

simple (7monobzi sau eremobii) cu 2 tipuri: 1. plasmobia și 2. cytobia ; 

B) forme agregate sau asociate (symizi sau canobiz) cu 6 tipuri, dintre 

care două fără diferenţiare între elementele asociate (7sobzi sau symbză 

homeomere saă apolare) și anume: 3. symplasmobia şi 4. gloiobia sai 

syucytobia. Cele-lalte patru tipuri presintă elementele asociate mai mult 

sati mai puțin diferențiate, specialisate în funcțiunea lor şi în ori-ce cas 

se distinge o basă și un virf (/ererobii saă symbii heteromere saă polare) . 

și sunt: 5. syphonobia, 6. thallobia, 7. protocormobia şi 8. cormobia. 

In aceste din urmă tipuri, care sunt formele cele mai complicate și 

mai superidre, autorul distinge mai multe sub tipuri. Din punctul de ve- 

dere al succesiunei acestor forme în ciclul evolutiv al plantelor, autorul 

stabilesce relațiunile filogenetice dintre ele, care corespund în același timp 

și cu gradul lor de complicațiune și diferențiare, arătând în acelasi timp 

și originea fie-cărei forme, precum și a causelor probabile, care ai de- 

terminat desvaltarea lor. 

D-l Președinte mulțumesce în numele societății pentru comunicarea 
făcută și-l felicită pentru resultatele, la cari a ajuns în o cestiune așa 

de puțin cunoscută. 

D-l Munteanu-Murgoci face o comunicare asupra Țeczonicel din W. 

Părîngului. Regiunea, tratată din acest punct de vedere, coprinde îis- 

vârele Jiețului, Lotrului și Latoriţei. In acestă parte a Parîngului sunt 

representate roce aparținend atât grupului inferior cât și superior al ar- 

chaicului. Cibanu, Mereuțu și Câsta Benghei sunt constituite din micaşisturi 

cu grenate, roci tipice ale grupului inferior, străbătute de numerâse filonașe 

de pegmatită. In Cibanu nemţesc avem un masiv de diorit, ce trimete prin 

micașisturi filâne de diferite puteri, cari trec pe nesimţite la amfibolite 
cum se întâmplă cu filonul din costa N.a Găurilor. Micașisturile ce pe 

unele locuri alterneză cu gneisuri micacee, cad în genere spre NW. cu 

40%. Partea centrală a catenei Păringului: Cidra, Păpusa, Mohoru, Costa 

Petrâsă, Teșul, Mândra, e construită din gneisuri micacee, gneisuri amfi- 

bolice și amfibolite în bande, Gneisul în mare parte nu e de cât un granit 

A DP bi E) | 
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dinamometamorfosat din care a mai r&mas o bandă lată de vre-o 2 km. 

„ce se întinde pe o lungime de 10 km. de la Urde până la Mândra. 

Le punem de-o-cam-dată și pe aceste gneisuri micacee în grupul 1 de 

şi credem că acest granit e mult mai nou, de Gre-ce în alte părți străbate 

calcarele grupului superior. Cât privesce amfibolitele, relațiunea lor cu 

dioritele și analogia cu cele din valea Jiului și din masivul Balota-Ursu 

„ne fac a crede că sunt eruptive. 

Grupul al doilea —rocele verdi și calcarele — formeză crestele de la is- 

vorele Latoriţei, versantul E al Lotrului, Boianu și partea înaltă a Gău- 

rilor, Costa lui Rusu întregă și se continuă pe valea Jieţului până aprâpe 

de Petroșeni. Aceste roce verdi, probabil paleozoice inferidre, formeză o 

cuvertură discordant întinsă peste amfibolite și gneisură granitice. Discor- 

 danța grupului superior pe cel inferior e_evidentă în valea Lotrului în costa 

dintre Gâlcescu și Găuri, în cresta Câstei Petrâse și la hotar la Piatra 

tăiată. 

Calcarele cristaline și cipolinurile formeză bande de diferite grosimi 

intercalate prin rocele verdi, sai bucăți mari, ce plutesc ca să dicem așa 

„de asupra rocelor verdi. Asupra cipolinurilor și mai ales asupra calcarelor 

cristaline, ce se găsesc la basa rocelor verdi nu suntem încă bine fixați de 

sunt paleozoice sau mezozoice. Relațiunea lor cu calcarele de la Recea și 

din vestul Jiului considerate de d-l Mrazec drept mezozoice, și mai ales 

identitatea lor cu cele de la Tirnovu, Petrimanu și Turcinu unde se găsesc 

„de asupra rocelor verdi şi în legătură cu calcarele jurasice de la Polo- 

vraci, ne fac a înclina mai mult asupra părerei, că aceste calcare sunt 

mezozoice. 

De-alungul marginei N a rocelor verdi avem o falie, observată și de 

„d-l de Inkey (1), ce începe de la satul Jiețu, trece pe la pâlele S ale 

„ Cibanului, prin Stefanu și de-alungul Latoriţei până la Turcinu. D-l de 

Inkey o consideră ca o falie de alunecare în sensul căderii straturilor; 

după cum se presintă însă lucrurile pe teren avem o falie cu denivelare 

„verticală. In legătură cu acesta avem încă o fălie de-alungul malului stâng 

"al Lotrului, ce se argumenteză prin diferența de cădere și de nivel a 

„rocelor din Găuri și Lotru și mai ales prin necorespunderea bandei de 

„ erupțiuni dioritice diferite. 
„ Rocele verdi și calcarele se îndoae întrun mare sinclinal în valea Lo- 

„trului, sinclinal lăsat spre N în fălia de aci. Din acestă causă sa exer- 

citat o tracțiune spre N în cuvertura de roce verdi, care fiind fixată în 

„partea înaltă prin colții de granit, a fost silită să se încrețescă în mai 

multe cute mici anticlinale și sinclinale. Cele din Găuri și Urde sunt evi- 

(1) B. v. Inkey: Die Transylvanischen Alpen vom Rotemturmpasse bis zum eise- 

„nern Tor. 
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dente, cele din centrul cuverturei aă fost spălate. Din culmea Boianului 

spre Jieţ rocele verdi se lasă iar în sinclinal. Aci în Boian au fost sus- 

ținute de sîmburile dioritic, ce a pus o resistență mai mare la denivelare. 

Și gneisurile micacee cu amfibolitele se îndoesc și ele întrun mic an- 

ticlinal la Piatra tăiată, anticlinal lăsat spre NNE. și care se întârce pe 

nesimţite spre W direcţie, ce o ajunge la Mândra. Fără a ne ridica contra 

anticlinalului Mândra al d-lui Inkey constituit din grupul al III-lea, din care 

ar face parte regiunea nostră, totuși cred că.acest anticlinal nare o în- 

tindere și o însemnătate așa cum i-o dă d-sa. Spre Olt el nu există, în 

valea Jiului d-l Mrazec a arătat, că rocele sunt într'un evantai culcat puțin 

spre S. De alt-mintrelea și d-l de Inkey crede, că în acestă parte anti- 

clinalul ar avea structura unui evantai. După cele ce arătarăm credem că 

grupul I formeză în Paringu partea superidră a unui evantai, peste care sunt 

întinse rocele verdi trase apoi prin diferitele denivelări ale fundamentului. 

Un factor modificator important aci a fost erosiunea. In acestă parte avem 

acele curidse că/Zări, cari pentru d-l Lehmann și Mrazec sunt probele cele 

-mai convingătore de existența ghețarilor în masivul Parîngu. In sinclinalurile 

cuverturei aă curs riuri, cari favorisate prin puțina resistență a rocei, au 

săpat ogașuri adânci, ai ajuns chiar la grupul inferior. Tot ei datorim 

și faptul că din calcare și mai ales din gresii cărbunose nai rămas de 

cât câte-va bucăți în Stefanu și Boianu. 

D-l Mrazec presintă în numele d-lor V. Popovici-Hatzeg geolog, și 

Săngeorzan, inginer, planul și o secțiune verticală a peşterei lalomicidra. 

Acestă peşteră forte mult visitată de turiști, era cunoscută numai până 

la vre-o sută m. unde un perete de sub care curgea un isvor împe- 

dica patrunderea mai departe. Spărgendu-se acest perete sa constatat 

că peştera se continuă mult mai frumosă pe o întindere de peste 400 m. 

Ast-fel cum se presintă adi peştera lalomicidrei e una dintre cele mai 

frumose peşteri cunoscute în România. In interiorul ei sa găsit schelete 

întregi de Ursus spelaeus d fe 

D-l Mrazec mai presintă din “partea d-lui Popovici-Hatzeg două lucrări 

recente: «Sur /âge des conglomerats de Bucegi» şi «Note preliminare 

sur des calcaires Thitonigue et neocomiens de districts de Muscel, Dâmbo- 

vita și Prahova.» 
Şedinţa se ridică la orele 11 s. 

p. Președinte, St. Michăilescu. 
Secretar, G. Munteanu- Murgoci. 



PROCES-VERBAL 
al ședinței de la 1/,, Ianuarie 1998. 

Şedinţa se deschide la orele 9 s. sub preşedenția d-lui D. Emanuel. 

Se dă citire procesului-verbal al ședinței trecute, a cărui redacțiune se 

aprobă. 

Relativ la admiterea de membrii, presentaţi în ședința trecută, în urma 

votului afirmativ al societății, d-l Președinte proclamă ca membrii titulari pe: 

D-nii: Sava Ștefănescu, profesor de sciințe naturale la liceul St. Sava. 

„Agă loan Venert, inginer-sef al docurilor din Brăila. 

D-ra Dr. Mariette Pompilian, Rue Jacob 39, Paris. 
In același timp se anunță presentațiuni de noi membrii. 

D-l Secretar-general presintă apoi societății publicațiunile venite la bi- 

„ bliotecă în timpul de la ultima ședință, între care o lucrare a d-lui A. 

„ Montandon asupra /lemsipterelor heteroptere şi un memoriă al d-lui St. 

C. Mihăilescu asupra unui 70% motor cu aburi, depus societății pentru 

a face un raport asupra lui. 

In urmă d-l Secretar-general releveză în câte-va cuvinte rolul important 

„ce Societatea de sciințe îl are în rezolvirea unei cestiuni, reforma ca- 

” lendarului ce se agită astădi de persâne străine țerii și religiei nâstre. D-sa 

r6gă societatea să numâscă o comisiune compusă din d-nii: Haret, Co- 

“culescu, Hepites, St. Mihăilescu, Mirescu și Miclescu, pentru a studia ces- 

tiunea și a stabili un proiect de lege asupra reformei calendarului, care 

să fie presentat cât de curând corpurilor legiuitore. 

D-l Dr. Obrejia face următârea comunicare asupra: MVazurei și rolul 

celulelor lui Ramon din Scorta cerebrală. 

«In pătura l-a disă ependimară, din c6ja cerebrală, Ramon a găsit nisce 

celule particulare, cari pârtă numele descoperitorului. Llliker, Retzius, le 

cred a fi de natura tuturor celor-alte celule cerebrale, de și remarcă as- 

„pectul lor cu totul deosebit. Nimic în ce privesce rolul și natura lor in- 

„_timă, nu e stabilit. 

7 

De aceea ne-am pus acestă temă. Pe preparaţiile făcute, cu diferitele 

„procedee, Golgi, Ramon, Lenhossek ai recunoscut întâiă particularitățile 

descrise: corp oval sai fusiform ori poligonal, paralel suprafeței, situat 

_tot-d'a-una către limita ei spre pia mater. Tot cu aceasta sunt paralele 

prelungirile protoplasmice în număr de 2, 3 sau mai multe și din fie-care 

prelungire ese câte un cilindrax, care merge transversal, dând mai ales 

prelungiri ascendente, ca și cele secundare din dendrite. 

Aceste celule sunt deci cu totul particulare și aă caractere, ce le dis- 

ting cu totul de tâte cele-lalte neurone 'cerebro-spinale ; mai ales presența 

„de două și mai multe cilindraxile e ceva ne mai audit la vr'o altă neuronă 



terminale din proloplasmă și mai ales cilindrax merg ascendent către su- 

prafața cerebrului. Am reluat atunci bucăţile de creer, păstrându-le pia 

adjacenta, care conţine tote arteriolele și venulele corticale, supuindu-le 

mod clar în tote vasele cunoscute şi studiate deja bine (Beale Retzius &): 

In loc de a vedea cunoscutele celule ganglionare și plexuri vasomotorii, 

aci n'am găsit nimic din aceste formaţii. Atunci ni se impune conclusia 

ca celulele Ramon și plexurile ce ele formeză sunt adevăratul sistem 

vasomotor, destinat arterelor și venelor din pia mater. Ast-fel se explica 

atunci cu totul aspectul lcr particular, situația lor, direcția ascendentă a 

prelungirilor dendritice și numărul de 2 saă mai multe cilindraxile. Ast- 

fel se mai explică încă un fapt nelămurit până adi: cum vasele din pia 

nu au un sistem ganglionar în tunica lor și totuși ele se pun în con- 

tinua adaptare după nevoile neuronelor din stratele subjacente: causa e 

eă celulele Ramon, vasomotorii, servesc de intermediar între neuronele 

corticale și vasele piei mater. 

din țară. 

din basinul Dâmboviței, prin care se constată o faună identică cu cea 

din Japonia și India. 

Hiune asupra transformațiunei conforme. 

BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 

Reluând observațiunea am constatat că tâte prelungirile secundare și 

procedeului Ramon, mai ales sub forma disă duplificată, am constatat că 0 

prelungirile merg a se termina la aceste arterii și vene din pia. Pentru Pa 

a m& convinge mai bine am controlat chestia pe cale inversă. Am luat ză E. 

pia și vasele ei corticale, le-am tratat cu aur cu albastru de mettylen SĂ 

[Ehrlich), cu tote procedeele cari decelă firele şi celulele nervâse în 18 

D-l G. Ionescu face cunoscut existența unei noi boli gomose la vița 

D-l L. Mrazec presintă o lucrare a d-lui Simionescu despre Callovian 

D-l D. Emanuel presintă o lucrare pentru publicat în buletin: Aplica: 

Şedinţa se ridică la orele 11 sera. 

p. Președinte, D. Emanuel. 
Secretar, V. Moisescu. 

72 Januarie 1998 

MEMOIRES 

Ch. Tanret. — Extraits des travaux scientifiques presentes ă IAcade- 

mie des sciences. 

> asi ua ps. nitrate, Suie; Em et atat 

=) je 

1896 et 97. 
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Ch. Tanret. — Action des acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique et 

phosphorique 6tendus sur les nitrates en presence de 

“Ve&ther. (Bull. Soc. chim.) 1896—97. 
„Sur les glucosines. (Bull. Soc. chim. 1897). 

Sur les modifications moleculaires et la multirotation 

des sucres. (Bull. Soc. chim. 1896). 
Sur les modifications moleculaires du glucose. (Bull. Soc. 

chim. 1895). 

Sur l'&tat amorphe des corps fondus. (Bull. Soc. chim. 
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CALOULELE CALENDARULUI EVREIBSC 
o. meLesou 

Presentată la 30 Ianuarie 1898. 

După Scaliger, elementele actualului calendar evreiesc au fost date de 

patriarhul //z//2/ de Ziberiada pe la anul 360 d. Chr. SE: 
Aceste elemente, rezumate, simplificate prin eliminarea e asi ter- i 008 

meni inutili și puse sub o formă mai comodă pentru calcul, sunt urmă- 

torele : | SE so 

1). Fra evreiască începe de la creațiunea lumii, care a avut loc, după cică 

elementele lui Hillel, într'o Luni, la 5 ore și 204 scrupule (1 Gr ae 190, ce 

scrupule). pe apă 

2). Ciclul evreiesc, ja după ciclul metonic, este o periodă de 19 ani. i 

împărțită în 325 luni și anume 12 ani de câte 12 luni numiți ani sua 

și 7 ani de câte 13 luni numiţi apă embolismaci. | 

Anii embolisimici sunt cei de ordinul: 3, 6, 8, |], 14, 17. și 19 

fie-care ciclu. zu 
3). Fie-care an comun sau Sieu este: 070 cu) sau it ada. 

dent, adică are respectiv: 353, 354, 355 dile dacă este comun și 383, 

384, 385 dile, dacă este embolismic, după cum resultă din calculul. în. 

ceputului anilor. A 

Impărțirea anului în luni și dile se face după tabela următâre, 

conține tote casurile. 

Se e op 
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| AN COMUN | AN EMPOL. 
[e ENI 3 

def. | seg. | ab. | def. | reg. | ab. 

d A dj oala! a 
ESTI 5 seta 130 50, 30| 30| 30| 30 

[jesvan = 29| 29| 30| 29| 29| 30 

[SI Sle pi 030| 5 3010529 30|+..30 

Jebhei a 93] 295229|132917129|i4429|:29 

Sebat . . .| 30| 30| 30| 30| 30| 30 
Adaria 29.29]; +29] .30|-:30|':30 

a ae pin ua Au aletoalra0 
Nissan [30| 30/:3015301%30|;%30 

ua e ETA 29| 29| 29| 29| 29| 29 

Sivan.. ș 2-[530|.:30801+80|:3430]30 

“arauizi e 05420 || 329291 429113029) 329 

A iesea dati 30| 30| 30] 30| 30| 30 

[E Pali ie 29 29 =] 29| 29| 29 

Total. ese) so] ss] 383) 384 385 

ia : 4). In calculele calendarului evreiesc se consideră luna de 29 dile, 12 

ore 793 scrupule. | 

5). /uceputul anului sau prima di a lunii Tisri are loc în diua în cur- 

“sul căreia calculul, bazat pe elementele de mai sus, dă începutul anului 

i: dacă cade în primele 18 ore, în diua următore în casul contrar, totuși 

luând în loc de Duminecă, Mercuri sai Vineri diua următore. 

6). Anul sfânt cureiesc nu diteră de anul civil evreiesc de cât prin aceea 

“că începe la 1 Nissan, adică cu 177 dile mai de vreme. 

Sărbătorile evreiesci sunt la date fixe ale anului cu Gre-cari anume 

SĂ excepțiuni. Paștele evreiesc începe la 15 Nissan. 

7) Pentru calculul datelor din calendarul iulian corespundătore datelor 

din calendarul evreiesc se consideră diua civilă începend ca și diua evre- 

iască la apusul sdrelui dilei precedente și se ia ca punct de plecare că: 

începutul anului civil evreiesc 4105, care a fost primul an al ciclului al 

 Observațiuuă. |. Adoptarea ciclului de 19 ani împărțiți în 235 luni de 

câte 294, 12h, 793% face că un ciclu evreiesc conține corecțiunea anu- 

lui în raport cu sezânele ceva mai bine ca calendarul iulian și, prin ur- 

mare pâte fi considerat ca calendar luni-solar. 

: ia E ei piele lui ui a cu o ulei af de oră ina de vreme tim- 
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elementelor lui Hillel și acum este de aprâpe 1 50" și va mai cresce ME 

încă cu timpul. A 

III). Calendarul evreiesc admite o peri6dă de 36288 cicluri evreiesci. 

Cu ajutorul acestor elemente se pot face tâte calculele relative la ca- 

lendarul evreiesc, din cari următârele trei sunt cele mai principale, cu A 

ajutorul cărora se pot face ușor tote cele-lalte. PR 

Următorele tabele înlesnesc mult asemenea calcule: Sa 

Cicli evreiesci transformați în dile, ore şi scrupule. N 

Sul alde 
5, 

OD 

= | Scr. 
3 O > = 

Le odin Si 
6937 + 2| 16 595| 10| 69391 +5) 21 550[100| 693966 12| 23 100] 

138744 5| 9 110| 20| 138789—- 4 19 20[200| 1387932 + 5| 22 200 
Eu 

| 

2 
| 3 - 
la 27755-+-3] 18) 220] 40] 277585--2] 14| 40400] 2775873 4-2 i 400 4 

5 
6 

| 

20818-+1| 1| 705] 30| 208187-+-3| 16| — 570|300| 2081902-+-4| 21| 300 
| 

| | 
4 

34692 —- 6]| 10| 815| 50] 346983-L- 1] 11|  590(500| 3469839-+5| 19| 500 că 
4163642] 3] 330] 60| 416381+0| 9 60|” A 

| 7] 48573-+ 4 19| 925] 70] 485772-+-6 6| 610| La numerul dilelor s'a x 

8] 55517-+-0| 12| 440| 80| 555170-1-5| 4 ap| despărtit cel mai mare maul: pu 
| tiplu de 7 coprins. |-A 

9| 62454-1-3 4 1035] 90| 624568—4-4| 1| 630 pi 

Ani din ciclu transformați în dile, ore și scrupule. ia 

2 | 
ID A Sea ij Sere tale Ser. Dale se | 

| 
| 

| il | | 
| 

| 1 350 + Al 8 876 8]  2919-4+ 4| 12) 747] 15| 5460 + 3| 3 905 

|iae12 707 1 17 672 9|  3276-+ 1 21 543] 16| 58174 i 12 

3 
4] 1442 4] 23| 1057] 11| 40114+5| 3! 928| 18| 6552-4+3 | 

| 5] 1779+2] e] asa] 12| a368+4+2]12] 724 E ESTI aRRIO RI 

| 

1092 + 0| 15 181| 10| 3626-+6| 6 339| 17 a 10 

218441] 6| 362| 13] 4718-1-6| 21| 520| Anii: 3, 6, 8, 11, 14, 17 
| 9 şi 19 sunt embolismici. 

| 7] 253445) 15 158| 14|  5208-+-0| 19 2 

[). fn ce di a septemânei cade prima d a anului 5059? 

Luăm ca punct de plecare că prima di a anului 1 a avut loc Luni la 

Dh. 2045 (1). Până la anul 5659 au trecut 5658 ani, cari fac 297 cicli 

și 15 ani. Dacă dar adunăm la Luni 5: 204: dilele, orele și scrupulele, 

fără multipli de 7 dile, corespundătâre la 297 cicli și 15 ani (tabelele . 

I și Il), vom găsi diua s&ptemânei orele și scrupulele inceputului calculat, oi 

al anului 5659 și observând apoi (5), vom găsi diua căutată. Ag 
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„lată și calculul: 

| Moe patul aerul Ulei e pe a elan... D ore  204scr; 

PO ONE e DU ae ma, a pai a ee ai DA CUG: 2240 200 1.» 

NR e PO Pe pat a pate VAL bai i Aeui aiela LE aia 63039 

pita culc 4 ză Su RI) aa OM AU SI PRI REID AP a IO MONTARI O Pa RDI 

js; ani ct e Moe aaa DN ta aa A 3 TIRAN e ME a Spa 905  » 

Sura 0 A Vineri 4 > 704.3 

Aşa dar (5) diua căutată este Sâmbăză. 

ID) Ce fel de an este anul cureeiesc 5659? 
Impărțind pe 5659 cu 19 găsim câtul 297 și restul 16, deci anul 5659 

„este al 16-lea din ciclul al 297-lea, prin urmare (2) este a coma. 

Rămâne să aflăm acum ce fel de an comun este. Pentru acesta calcu- 

„lăm mai întâi ca la problema precedentă în ce dia s&ptămânei la câte 

"ore și câte scrupule cade începutul calculat al anului 5659 și găsim Vi- 

nei 4h-,704s; calculăm apoi diua stpt&ămânei, orele și scrupulele înce- 

- putului calculat al anului următor, cari se află adunând la acelea ale anului 
„5659, 12 luni fără multiplii de 7 dile, adică 44,'88:, 876%. (dacă anul 

era embolismic, trebuia adunat 13 luni fără multiplii de 7 dile, adică 

Bd, 21h-, 1895) și găsim începutul calculat al anului 5660: Marţi, 13%, 

„50se.. Cu aceste resultate se ia (5) ca primă di a anulni 5659 Sâmbătă, 

iar pentru anul 5660 Marţi, de unde resultă că anul comun 5659 are 

mult. 7 - 3 dile, deci 353 dile, prin urmare este az comun defectiv. 

Observare. Făcend acest calcul pentru un an, pentru anii următori de- 

vine mult mai simplu. 
ID. n ce di a calendarului iukan cade prima di a anului eurelesc 

2050 | 
| Luăm ca punct de plecare că prima di a anului evreiesc 4105 care a 

„fost primul în ciclu a avut loc Luni 24 Septembrie 4*:, 2045 anul 344 

„d. Chr. (7). Calculăm după câte dile cade prima di a anului 5659 (ta- 
belele 1 și II) ţinend semă de (5), transformăm acest număr de dile în 

ani iuliani și dile, îi adăogăm la 24 Septembre anul 344 d. Chr. și ob- 
tinem resultatul căutat. 

„Iată și calculul: 

D059) 40 op el cieli ei lo ani 

Inceputul anului evreiesc 4105. . . Luni 4 ore 204 scr. 

SO) CICI a 9901.70 Ddile Are 80 » 

ju Ilea CEA i ce ta Ne 6937 —L- 2 > Oa 595» 

15 ani SpA aa Ata NINE Da 09400) = ici sas 905 

Suma. . . 567574 -L- 4 > 4» 704 >» 

„Prin urmare începutul calculat al anului 5659 cade Vineri la qhe, 7O04sc. 

„si în acest cas se ia că prima di a anului evreiesc 5659 va fi la 567579 
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dile =— 1553 ani și 346 dile după 24 ca anul 344 d. Chr., adică 

la 5 Septembrie 1898. 

Observare. Acest calcul fiind făcut pentru un an, pentru anul următor 

se pâte face ca la problema II. 

0 APLIGAȚIUNE ASUPRA TRANSFORMATIUNII CONFORME 
DE 

Prof. D. EMMANUEL 

Se cundsce relațiunea care există între funcțiunea eliptică saz a lui E 

Jacobi și funcțiunea 47 a lui Weierstrass, raportul argumentelor 7 și 2 AN 

fiind o constantă convenabilă. Imi propun să obțin aceiași relațiune ca | 

aplicațiune a teoriei asupra frausformațiunii conforme. 

Consider casul când modulul £ al funcțiunii szz este real și în valore 

absolută < 7. Se justifică lesne că formula obținută ast-fel subsistă în 

casul general. 

Fie zĂ şi 224” peridele funcțiunei szz,; A și A” sunt cantități reale 

și positive. Să considerăm dreptunghiul (4,4) avend unul din virfurile 

sale în origină. Fie A, 5, C cele-alte virfuri obținute când descriem drept- 
unghiul în sensul positiv. Se scie că dacă variabila z descrie cele trei 

laturi OA, AB, PC funcțiunea szz variază întrun mod continuu prin va- 
lori reale de la o la + oo, trecend o singură dată prin fie-care din ele. 

Când 2 descrie latura OC, suna este de forma 74, £ fiind o variabilă reală 

care variază întrun mod continuu de la o la + oo, trecând o singură 

dată prin fie-care valore. : 

Să considerăm funcțiunea 

E > 1077274 

ale cărei peri6de primitive vor fi 24, 24”. Din cele dise mai sus asupra 

variațiunii lui s7z, resultă că dacă variabila z descrie dreptunghiul COA5,z 

descrie, în planul seu, axa reală de la —co la + oo. Este evident, în 

virtutea continuităței, că + nu strEbate axa reală pe cât timp 4 remâne 

în interiorul dreptunghiului. Așa dar punctelor z din interiorui dreptun- 

ghiului corespund puncte + situate de aceiași parte a axei reale. Sere- 

cundsce uşor că aceste puncte sunt situate în jumătatea planului care 

conține direcțiunea positivă a axei imaginare. Este de ajuns, de exemplu, 

a desvolta sp2(a4-i2) după puterile lui 4, a fiind real și cuprins între o 

și A și d o cantitate reală destul de mică. De altă parte, în interiorul 

dreptunghiului considerat, derivata 4 

[] 
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dx 

du 

este olomorfă și nu are nici un zero; prin urmare, vice-versa, unui punct 

_Gre-care 4 situat de-asupra axei reale corespunde un singur punct z în 

„interiorul dreptunghiului. 
: Așa dar dreptunghiul (44) situat în planul variabilei z se transformă 

întrun mod conform, cu ajutorul funcțiunei z=—sz"z4; în jumetatea pla- 

nului variabilei z, situată de-asupra axei reale (1). 

| “Dând lui z valori imaginare conjugate, obținem pentru + valori ima- 

Să ginare conjugate, de unde resultă că dreptunghiul (A. -—z4'), simetric 

cu cel d'intâiă în raport cu axa reală, se transformă, cu ajutorul aceleiași 

i funcțiuni, în jumetatea planului situată de desuptul axei reale. In resumat, 

dreptunghiul situat în planul variabilei z și ale cărui virfuri sunt punctele 

lia AS Ale 7/00 

se transformă întrun mod conform în tot planul variabilei . 
Să considerăm acum funcțiunea 

pd. 
cu periddele primitive 20, 2w', cea d'intâiu reală și positivă și cea d'a doua 

pur imaginară, avend coeficentul lui z positiv. Din variațiunea funcțiunei 

pu se conchide, precum se scie, că perimetrul dreptunghiului (o,o') din 

planul variabilei z se transformă în axa reală a variabilei p. De altă parte, 

în interiorul acestui dreptunghi, derivata z2'7 fiind olomorfă și fără nici 

un zero, spațiul așa limitat se transformă întrun mod conform în jumă- 

tatea planului variabilei y, situată de o partie a axei reale. Se recunâsce 

ușor că acestă jumătate a planului este situată de desuptul axei reale. 

Dreptunghiului (o, —w'), simetric cu cel d'intiiă în raport cu axa reală, 

corespunde partea planului situată de-asupra acestei axe. De unde resultă 

că dreptunghiul situat în planul variabilei 7 și ale cărui vîrfuri sunt punctele 

Cici 0) 2004 

„se transformă întrun mod conform în tot planul variabilei y. 

„Fie g o cantitate reală și positivă Gre-care şi să alegem cantităţile w 

și o” ast-fel ca să avem 

— 2 SH 4 CHU Au u 

1) o=gK, vw =giK'. 

Substituțiunea 
: (ZA UV = pu 

va transforma unul întraltul cele dou& dreptunghiuri considerate. Prin 

„intermediul acestei substițiuni, planurile variabilelor x și y legate de z 

„și 7 prin ecuaţiunile 

(4) Compară: E. Picard, Aza/yse £. ŢI, p. 280—1. 
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2 = su, 9 = £y 

se vor transforma întrun mod conform unul într'altul. Insă subs Ițiun A 

cea mai generală prin care două planuri se transformă contorm. nul 

întraltul este o transformațiune omografiră ; prin urmare avem 

să at îs. (3) (e Dea „ g+a 
ir: 
[Sa 

[i ASA i LA 

E: să considerăm următorul tablou de valori cari se corspund 

3 o XA zK! Ri 

lo o o! vo! 

ZA (73 [i CO Ta 

7 | OO € [23 y 145 

cantitățile â,, 6, e fiind determinate de egalitățile 2, = po, 6, = = pu! AA 

=z(oto') 
| Valorile variabililor z și y cari se corespund în prima, col6nă dai 

a 
L] 

cele dou colâne următâre dau respectiv 

= ces +d=o. 

Constanta c este neapărat diferită de zero. 

Ecuaţiunile precedente dau 

„00 AA & UI 
E, DA e “3 iz 3» DA 1 3 

ă și formula (3) devine 

i 2 —e 
"e (4) a seat e 03 

ia ATP: 
A: 

&- De unde relațiunea căutată 

e | 4 —ae 
„Acea 5) D= A Da Sa 

cu condițiunea v=gu. : 
20 SĂ mai adăogăm că din EC ce cei resultă relaţiunile cari. 6g. 

în col6na patra a tabloului de mai sus, formula (4) dă 

E. Ea Ca 
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„In ce privesce valbrea mu/4iplicatoruluă g, cea dintâi din egalitățile [1) 
„dă, exprimând o în funcțiunea de A |: p. ) p L ) 

(17) Zi 

= Li TA NE A aa 
„ _Relaţiunea (5), obţinută în ipotesa Z reai și coprins între o și zz, sub- 

 sistă ori-care ar fi valbrea acestei cantități. Acesta se verifică considerând, 
„de exemplu, polurile ambelor membre etc. 

ÎN VERTEJ CU ABUR 
NOU MOTOR ROTATIV CU DUBLA DETANTA LIBERA 

p: F ȘTEF. C. MICHAILESCU 

Ă (Urmare). 

III 

Studiul analitic al motorului. 

Calculul alimentării. Din descrierea alcătuirii motorului, am vEdut, că 

alimentarea cu abur se face printrun conduc cilindric practicat în axa 

arborului principal. 

Pentru a determina debitul ponderal de fluid comprimat, ce putem 

avea în unitatea de timp, prin acel conduct, ne servim de-o formulă 

SI enipirică, pe care noi am aședat-o în vederea tabelei speciale a d-lui 

E: „Babcox, întocmită în urma culegerii a sumă de date, controlate în mod 

Aj „analitic și spriniental 

EEE A Q = 0,2582. ș.N. V- a = 

ta care 

„O însemneză cantitatea ponderală exprimată în kgr. de vapor în 

S tensiune inițială, ce pâte curge fe secundă printrun conduct cilindric 

de lungimea L și diametrul P; S 
o este coeficientul dinamic al curgerii, provenind din ajustagiul aședat 

ea : rs 
(3) Appell & Lacour, /onefions e//iBtigues, p. 220—2, unde g este înlocuit prin Sa 

2 2 



E Sa dea e 
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la gura de intrare a vaporului în conductul rotativ. După Peclet, pentru 

două trunchiuri de con, în contact cu bazele lor cele mici, avem 

9 = 0,97 X 1,47 — 1,426 

dacă conul convergent Zac are 100 la vârf, şi cel divergent ac 20. 

c 9 Ușdra contracțiune, ce vina suferă în secțiunea mp a 

i |  ajustagiului, precum și nesimțita destindere a vaporului în 

conul divergent de 2 sau 3 cmt. lungime, nu schimbă tem- - 

A s  peratura vinei, care rămâne isotermică în tot cursul ei până 

la lumini. In machinele ortodromice, vaporul își păstreză 

temperatura, chiar după în- 

chiderea luminelor și în- 
ceperea detantei, până la o 

fracțiune din acâstă cursă. 

Din valorea 

„p = 1426 
vom lua ez 1,2 pentru plusul de debit adus prin ajustagiă, restul pri- 

vindu-l necesar învingerii resistențelor de inflexiune produse prin cotu- 

rile de distribuire de la extremitatea conductului. 

Mai departe avem, în notațiunea formulei: 

N =— 4%,110, cantitatea de vapori ce figureză în tabela d-lui Babcox, 

pentru un tub de 02,032 diametru, şi o lungime de 240 ori acest 

diametru, pierderea de încărcare fiind socotită ; 

L — 0*,80, lungimea conductului rotativ, din construcțiune; 

P = 5*,630 presiunea fluidului pe cm?, luată din tablă, în corespun- 

dere cu cantitatea N și diametrul D; 

p = 5*,167, presiunea e cu care lei i presupus la 5 atmos- A 

fere tensiune ; | 

P—p= 0,463. 

Inlocuind, găsim : 

Q = 0,2582 X 1,2 X 4110 X NO 
bă 

0. = 0173, 

debit ponderal de vapori fe secundă în condiţiunile, ce am stabilit mai sus. 

Aburul nu vine însă din căldare cu totul uscat, ci în amestec, precum 

se scie, cu o cantitate de apă vesiculară sau pulveriformă, variind cu 

împrejurările, în cari se face vaporisațiunea în generator. Luând 0.03 ap E 

în amestec, rămâne pond efectiv de vapori: “TĂ 

Q = 0,970 X 0,173 = 0,168. 
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/ 

Ca volum atunci, fluidul inițial aczzo va avea : 

Y, = 0,168 X 0,3636 — One. 061, 

debit volumetric ze secundă, 0,3636 fiind volumul specific al vaporului 

la presiunea de 5 atmosfere. 

* x, %* 

Suprafața luminelor de admisiune. Spre a nu se ivi compresiune de 

strate și supra'ncăldire, va trebui ca pe cele patru ferestre 4I = o, să 

curgă, în timp egal, just cătimea ponderală de vapori, câtă sosesce prin 

conduct. 

După cum se vede în schema de mai sus, vaporii, după trecerea lu- 

minelor o, vor fi lăsați să se destindă î suprafază, pe-o secțiune AB = 5, 

în care tensiunea lor să cadă de la p, la p,, presiune, pe care o vom 

lua egală cu două atmosfere. 

Când regimul de curgere sa stabilit, în tubul detantei ABC, pe sec- 

țiunea AB, avem, ca în ordine statică, o presiune constantă p,, și casul 

vine, în principiu, la curgerea unui fluid dintrun recipient cu tensiunea 

„constantă pp, întrun mediu cu contrapresiunea p,. 

Din formula dată de Wantzel și Saint-Venant, ceva modificată ulterior 

de către ingineri, în vederea resultatelor dobândite prin experiențe, putem 

obținea secţiunea sau lumina unui debit ponderal de vapori în funcțiune 

de presiuni și de temperatura, ce domină în generator: 

VI-kate s=0Q, X = 403 se ui pi (pp) 

Q, fiind pondul de amestec în kgr., ce se vântură pe secundă printr'o 

singură secțiune, adică 

0 oua Que = 0404925, 

de 6re-ce avem pazru secțiuni o. 

Pentru radicalul binomului de dilataţiune, vom avea, punend t, = 152%,2, 

temperatura aburului la tensiunea de 5 atmosfere, și a = 0,0044, coefi- 

„cientul de întindere al vaporului, după d-l Zeuner, între 1 şi 5 atmosfere 

pentru starea intermediară dintre saturațiune și supra 'ncăldire : 

VI-Fat, = y 1 0,0044 X 15202 — y 1,66968 — 1,292. 

Când un tub cilindric se continuă cu un trunchiă de con divergent 

de 250 la verf, atunci p =— 1, după cum e casul în construcțiunea tubului 

dd'AB, ceia-ce însemneză în fond, că aburul nu întâmpină resistență la 

intrarea sa în motor. 
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După Wiesbach și Grashof, constanta y, numită coeficient de curgere, 
este — 0,789 pentru raportul | 

Ba. 5 
— = = 25 
Pi 2 

dintre presiuni. 

In fine: 

V Po (Po — p.) N 15 = 3,12 Ă 

în cât 

1,292 
403,3 X 0,789 X 3,872 

a = 0,04325 K 

ceea-ce ne dă efectuând: 

o = 0 2P2-00004535, 

cu un diametru 0*:,0076, în 4/us, pentru secțiunea unei lumini. 

"e 

Sectiunea  detantei. Aburul din tuburile ABCD cată să se videze în 

camera de condensațiune și în acest chip e continuarea curgerii adia- 

batice, sub presiuni însă schimbate. Fluidul din tub se află scădut la ten- 

siunea de 2 atmosfere, iar mediul de curgere îi opune o presiune egal cu 1. 

Chestiunea se presintă dar ast-fel: pe ce suprafață pote curge, îp77'o 

secundă, pondul Q, de amestec, în condițiunea presiunilor aci arătate. 

Din ecuaţiunea termodinamică a curgerii vaporilor, d-l Zeuner deduce. 

Diamet. secţ. AB saă [CD = 6,] = 6%2:,472 yQ, = 6,472 y 0,04325. 
y saii 

Diam. Supraf. 5, = 02,0135, 

iar 

6, = 0»2-,00014306 

pentru casul în care vîna nar încerca contracțiune în orificiul de eşire, 
și în ipotesă, pentru un moment, că aburul nu suferă pierdere de în- 

cărcare în trecerea sa prin tub. 

* 

E E” 

Juțela vaporului în tuburile detantei. luţela aburului în tuburile detantei 

nu este uniformă, de Gre-ce regimul presiunilor se schimbă de la bază 

spre orificii. Va trebui prin urmare să calculăm mai întăiă iuțela în sec- 

țiunea AB de la bază, și apoi iuțela, ce aburul dobândesce într'o secțiune 

forte apropiată de orificiă, înainte de pregătirea detantei a doua. 
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„La bază, presiunile în echilibru dinamic sunt 5 și 2, iar iuțela este dată 

în formula Wantzel și Saint-Venant, la care vom recurge din nou. ca 

pila cea mai comodă de calculat, anume pentru secțiunea 6, în care aburul 

A nu este încă pe deplin destins la tensiunea de 2 atmosfere. Pentru a 

4 obținea dar val6rea iuțelii, ce căutăm, vom observa că, prin trecerea flui- 

 dului din 5 în 6, avem de odată cu schimbarea de secțiuni și pe aceia 

„de densitați. 
Cu ţinerea în semă acestor dou variante, putem aședa pentru iuțela 

vaporului în secțiunea AB: 

îi |, == DOL 734 e UL. d. a Da VU —- ata) Doi aa, 

E, Că Po 

Am vEdut mai sus că e =— 1, și u, = 0,789, iar 

A densit. vap. în secț. o 
) densit. vap. în secț. 6, 

de dre-ce iuțela cresce proporțional cu afânarea sau r&rirea masei fluide, 

„când energia de împluciune rămâne aceiași. 

Pi 
Po 

află aburul în secţiunea s va fi, după Hugoniot: 

In vedere că raportul dintre tensiun este = 0,4, presiunea, la care se 

A 

ci ile 
p5=( 7 ] X Po 

Vaporul în lumini fiind aprope uscat, vom lua patru 7 media celor 

dou& valori obicinuite: 1,135 și 1,138, adică: 1,1365. 
, 
«% 

1 
li 

Că 
ir ; Ast-fel 

i 8,33 

i | ps =— (0.936) X 5, 

1 SĂ 

Îi) ceeace ne dă: 
ARĂ 
i po = 2,88 — 2,9 atmosfere, 

4 pentru care presiune avem, din tabla fundamentală a vaporilor, tempe- 

„ _ratura corespundătâre de 1320,76. 

Și Atunci, 

2,9 

1 + 0,0044 X 132%,76 
densit. vap. la 2,9 = 0,000804 X = 0,00147 

și în acelaș mod obținem, prin valori adecuate: 

densit. vap. la 2% =— 0,00105, 



“de da 4 A RE A În A i îl SAP je bo, |n ac 

i Ta AA at, bă pă tati AA bi ă 
L, 9 1% pei O A 
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de unde 

„000147 
POOR Da Î 

Și după acesta: | 4 să 

3 0,00004535 g it da 
5, 0,00014306 7 > O MRO puri A 

iar E A pa 
i “dă 

V (tat) a 1,66968.3,0,G zii 00 
a 9 E i Șt si 

în cât ș pi 

],==901473,X 0,789. 94 14354 090 

adică 

175: 605 

iuțela aburului în secțiunea o,. 

In curgerea interiră, aburul păstrând aceeași densitate și aceeași des- 

chidere de suprafață, el întâlnesce mai departe, ca contrapresiune, „pe 

aceea care domină în secțiunea din orificiu, așa dis copzzraczază, În aa | 

avem, urmând ca mai sus: 

po, = 0,576 X pu — 0,5762 = 1920 e be ue. 

Pi PO E) ADA 
Pi 

Așa dar, pentru vaidrea numerică a radicalului vom scrie: 

VI + at,) a zi V (1 + 0,0044 X 12096) X 0,424 = 0,805, 
1 

și fiind-că c — 1 și p, = 0,860, pentru 

Peg SSL 2 îș/d0, PC oa e a 

„iuțela aburului aprope de orificiul de eșire, va fi, pe când e încă pu e a 

comprimat la 2 atmosfere : pl li 

L — 501,73 x Da XA 0,805 — 347m.,350. 

tuburilor : 
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Jula 175,605 + 347,350 
a Aa ao nea, 

* 

| — 261.477. 

Verificare. Din ecuațiunea regimului unei curgeri avem : 

y Volum 
SECIIUNEe = 

, Iluțelă 

în caz, când nu se întâmplă contracțiune, e = 1. 

Volumul fluidului, ce trece printrun singur tub, este: 

| v = 0,04325 x 0,860 = 0 mc.,0372 

Ome. 860 fiind volumul specific al vaporului la tensiunea de 2 at. 

Secţiunea, pe care trebue dar să se descarce acest volum, iuțela fiind 

în număr rotund, 261*:, după cum am vE&dut, — acea secțiune, dicem 

are drept măsură : 

(9) me-0372 

e IRI Oe. ,000142528 Secţiune = 

și se pote lua 

| 6, = 02-.000143, 

reaflând ast-fel valdrea obținută prin formula termodinamică a d-lui Zeuner. 

In basa principiului permanenței, cată să aflăm încă egalitate între de- 

bitele ponderale, cu ambele regime de iuțeli: cu aceea a vaporului com- 

primat ]; = 2601"*-, ce fluidul are în interiorul tuburilor, și cu aceea, pe 

care o capătă afară din orificiu, când este adică complet destins, la pre- 

siunea mediului ambiant. 

Pentru primul cas stă dar: 

Pa, XI XI 
TI find — 1*:,163, pondul specific al vaporului sub presiunea de 2 at. 

Substituind găsim : 

p. == 0000143 X 261 X 1,163 == 050434 

adică debitul ponderal aflat pe altă cale, pentru curgerea pe o singură 

țevă, cu o apropiere suficientă credem, deosebirea ţifrelor începend de 

la al 4-lea ordin zecimal. | 

De altă parte, pentru regimul vinei afară din țevă, cată să avem ase- 

menea : 

Pe = op ij alle 

unde ] însemneză iuțela aburului destins, egală, după tabela d-lui Zeuner, 

„cu 482=-, când aburul curge în aer de sub presiunea de 22+; iar II va 
fi pondul specific al fluidului destins, 0,606: 



oa mpăi LA e cpval a iai Ă LA Lolita ii în N în iscat e Dei 2 d TI PI, e 

na că 

4 ru 

ad air: 
Did mea 

n 

“ 
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P = 0,000143 X 482 X 0,606 = 0,0418 — 0k.,042, 

adică aprâpe acelaș pond, cu o apropiere însă mai mică, ceea-ce era 

dealtmintreli de prevădut, de dre-ce nu sa ținut semă de lărgimea su- 

prafeții 5,, în partea exteriGră a vinei, în care se stabilesce iuțela de 

482»-; vîna afară din tub, ia formă de con divirgent. 

sa 

Influenta votațiunii. Imn ceea-ce precede, e presupus că tuburile sunt 

fixe, pe când în realitate sistemul se află în rotațiune, cât timp vaporii 

trec prin acele țevi. | 

Moleculele fluidului avend pe de-o parte o iuțelă de transiațiune în 

lungul tuburilor, datorită sub care se află, iar pe de alta fiind simultan 

supuse la iuțela de întrenare a întregului sistem, ele cad în casul mișcării 

relative, din principiul căreia resultă, când iuțelile sunt perpendiculare 

între ele: 

az i agale Să Je = Ja ŞI Ip, 

], fiind iuțela absolută a moleculelor sosite în orificiul de eşire ; Jp iuțela 

de rotaţiune a sistemului, și]. iuțela 7ea/ă cu care fluidul năvălesce afară 

din tuburi. 

Din relațiunile date, putem scrie: 

ge 
= (Nat pa 

de unde vedem că, în partea extremă a tubrrilor, iuțela reală a molecu- 

lelor nu mai este ],, adică iuțela lor de translațiune calculată în ipotesă 

că tuburile ar sta, ci ], afectat de coeficientul: 

Nr ge 

Ea 

care, în valdre numerică, vine: 

37 682 37,68 
1 ei, e 1 e Ra ei 

pe V X D61a7a 261,472 261,47 

ceea-ce ne dă, după efectuarea calculelor: 

4 = 0,866 

și prin urmare 

]. = 0,866 X 241,477 = 226.439, 

în cât iuțela zpzform reală a vaporului, în lungul tuburilor este: 

poi Ja = iii 175,605 A- 226,439 __ a 
2 
—_ 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE 25 

fiind-că ],, sau iuțela din secțiunea AB, de la bază, remâne aprope ne- 

schimbată, rotațiunea neavend vre-o influență asupră-i; moleculele” se 

află acolo forte aprope de ax. 

Coeficientul 4 va afecta învederat și debitul acestei curgeri 

% *% 
EX 

Fierderea de încărcare. Ca să avem în plin debitul ponderal Q,, ce 

teoretic am stabilit mai sus pentru un tub, se cere, abstracțiune făcend 

de rotațiune, ca aburul să sosescă în orificiul de eșire sau în apropiere 

de acesta, cu tensiunea de 2 atm., fiindcă în acestă condițiune a fost 

aplicată formula d-lui Zeuner. Noi presupuneam în adevăr că avem un 

generator cu abur la 2 atm. presiune, și direct de-aci îi dăm drumul să 

curgă în aer, pe-o deschidere practicată în pereţii acelui generator, în- 

trebuințând un artificiă, care să evite contracțiunea. 

In fapt însă, aburul nu ajunge în orificiul de eşire cu acâstă tensiune, 

din următorele trei cause, cari scad încărcarea sa teoretică : 

l-iis — condensațiunea prin conductibilitatea și radiațiunea tuburilor ; 

2-lea — frecarea fluidului de pereţii conductelor ; 

3-lea —inflexiunea, ce pate mișcarea sa în coturile de la extremități. 

% 

Dacă, pentru inlesnire, ne referim, înconjurând calculul direct, la ex- 

perimentele d-lui Isherwood, aflăm că un metru pătrat de suprafață tu- 

bulară protegiată, condenseză pe oră, în medie, 0*,010, când diferența 

de temperatură este de zz grad între înveliș și mediul ambiant. 

Admițend dar că în camera turbinei temperatura este de 460, când 

regimul s'a stabilit, atunci diferența de temperatură între pereţii tuburilor 

și mediul înconjurător, va fi: 1200,6 — 460 — 7406, iar cătimea vaporului 

condensat, 247r'0 secundă, cât dureză trecerea debitului unitar Q,, devine, 

0,010 X 74,6 X 02-,0264 

3600 
==+0)*2--0000005533.32 

iar pierderea de încărcare ar fi, exprimată în atmosfere : 

4 X 2at. X 0,600 X 0,00000055 
0,0135 X 201 X 1,05 

cătime, de care nu avem a ţinea semă, practic vorbind. 

Pereţii tuburilor se pot considera dar ca impermeabili pentru căldură. 

% 

Pierderile prin frecare și înflexiune, evaluate asemenea în atmosfere, 

se pot concentra în formula obicinuită: 



ră 

Pi 

d natia 

A ae: a. re iei Pta 
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iri Ace ie A 
= 10330 XR 

în care avem : 

Zi — 201? — 40401, patratul iuțelii reale cu care aburul Bi ale tuburile; 

=— 0,00105, densitatea fluidului în mișcare ; 

SE =— 19,6, îndoitul acceleraţiunii terestre, și 10, 334 X196=—=202,546; să 
R coeficientul resistenţii totale, ast-fel alcătuit: | “A 

A g 

Și 
Aci, k = 0,014, constanta de reducere, relativ la frecare (1); 

1 — 0=-, 60, lungimea tubului, 

d = 0*-,0135, diametrul s&ă, și 

0 134, coeficientul de resistență al cotului, după Weisbach, iti 5 
curbura ce avem în plan. 

Ast-fel, înlocuind, aflăm : 

ANU 4 aia 

Asa Xa 

mc PP pri RA Mi Să ciinii 

Ni ȘI a ET 

zi sir R =0.0 
iar: > ef, 

valdrea resistenții totale. 

Ea E era 

arati Ştiu d (1) Coeficientul frecării cată să fie direct calculat, în casul în care ne aflăm, con- 

siderând multiplele împrejurări, cari îl pot modifica, și experiențele încă restrinse în | 

acestă direcțiune, cel puţin pe cât cunscem noi. 

Ne am servit pentru determinarea specială a lui k de binomul empiric a lui Arson: Y 
2 a e 

d d 
4 

pare ) - 
posedând valorile constantelor z și 4 pentru un tub de fier alb, cu diametru 0m.,05: AR 

0 
a = 0,000738 și b=—0,000345. sa 

Pentru tuburi de nichel, cu îngrijire lustruite în interior, valorile lui a și 2 trebue 
neapărat să fie mai mici. 

Vom găsi dar în plus: 

k = 0,00683. 

când diametrul tuburilor ar fi 0m.,05. 

Din tabelele lui Arson, relative la aer și la gazul fluid de luminat, se constată că 

valorile lui £ merg invers proporțional cu rădăcinele pătrate ale diametrelor, dacă in- 

troducem un coeficient de corecțiune 1,11, pentru diametrele mici. 

In casul special, de care ne ocupăm, va fi prin urmare: 

1 0541 92 0,0088 4 200500 ta 0,0135 rep 

în definitiv : 

k = 0,014 

valdrea, ce credem a fi destul de exactă și pentru vapori, comparată cu câte-va date 

experimentale, ce posedăm, RE 
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___ 40401 X 0,00105 
ZE 202,546 

| ceea-ce însemneză că pînă la orificii aburul pate o pierdere de încăr- 

care de-o jumetate atmosferă. | 

X 26 =0,5 

* 

Când vaporii sunt depărtaţi de punctul lor de licuefacţiune, putem 

aplica, cu o aproximaţțiune suficientă în practică, ecuațiunea fundamen- 

ală a gazelor permanente : 

pp) 0 Ea E 

n fiind pondul vaporului de sub volumul 7, și R parametrul s&ă specific. 

“Inlocuind volumul cu produsul secțiunei prin iuțelă, a”em în general: 

Sp RP 

Sara) 
R. IE 

Să presupunem că am lărgit secțiunea AB de la baza tuburilor, fă- 

_cend-o A'B'=— c,, cu condițiune ca iuțela, presiunea și temperatura 

absolută a fluidului să remâie neschimbate, ceea-ce este posibil de rea- 

lisat prin lărgirea proporțională a secțiunilor de admisiune s. Atunci, sub 

acestă deschidere anume, adică A'B/, avem pentru un pond re-care n: 

în era Ja: Pa 
RI 

], fiind iuțela deja calculată de 175».,605, și z, =2 atm., precum scim. 

„ Identic putem dar scrie pentru secțiunea CD — c,, de la extremitatea 

tuburilor, în care detanta a doua na început: 

MIE (eu 2) 
RE. 

„dacă acestă secțiune e păstrată neatins. 
) Pentru ca debitul să remâe acelaș, în ambele secțiuni, trebue să avem 

n =, adică: 

n 

“ă Fa da Sx. Ja. Pi Sei! 

AIR au (le) (pi —2) 
„TORI temperatura fiind aceiași, în tot lungul tuburilor, pînă în apropiere de 

 orificiă, 
Ast-fel găsim prin urmare : 

GUN |] 
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oi a pi mda NU) 

relațiune, în care citim, că secțiunea primitivă de la bază, adică AB sai s., 4 

trebue multiplicată cu valdrea espresiunei fracționare, ce-o însoțesce, de- - 

venind A'B'”, pentru ca vaporul să curgă pe orificiul neschimbat 3,, în 

cantitatea teoretic calculată, ajungând în acea secțiune cu tensiunea e- 

fectivă p,. 

Interpretând acum numeric formula aflată: 

0,866 X 347,35 X 15 
175,605 X 2 ; 

3 = 0000143 X 

sau 

5. = 0,000143 X 1,2847 = 0». „00018371, 

cu un diametru cuprins între 0*:,015 și 02,016, — esac. 0=:,0155, “] dt 4 

secțiunii mărite de la bază. Forma tuburilor devine, în acest chip, conică: : 

resultat, ce consună cu legea hydrodinamică a curgerii fluidelor prin con- 

ducte, că trecerea adică de la o secțiune mai mare către una mai re 

dusă, este constant însoțită de-o crescere de presiune. lar lărgirea de 

secțiune, scâsă din calculul de mai sus, este just în măsură de-a aduce 

tuidul în CD cu tensiunea efectivă p,, cât era prevădută în datele nostre 

teoretice. A 

Mărirea secţiunii AB, trage neapărat după sine o deschidere propor- 

țional mai mare a luminelor de admisiune, pentru ca presiunea aburului 

să nu scadă mai jos de p, sau 2 atmosfere, în destinderea sa în suprafață. 

Secţiunea 5 devine dar, în construcțiune 

3 = 0,00004535 X 1,2847 =— 0,00005826 

cu un diametru 02-,0087. 

Suprafața de curgere a conductului principal, prin lărgirea luminelor, 

va lua prin urmare valdrea reală : 

S = 0,000804 —A- 4 (0,00005826 — 0,00004535) 
u 

sau 

0,00085564, diametrul seu devenind 0,033. 

De-aci avem în consecință un spor de debit, în raportul: 

Secţiunea principală mărită  0,000855 1.0634 

Secţiunea principală primitivă 0,000804 ga ra, 

iar pe de altă parte, resulta, precum am vădut, din rotațiunea sistemei, 

o întârdiere de vidare, egală cu 0,866: A 

Debitul real va fi prin urmare afectat de produsul 

2 — 1,063 X 0,866 — 0,935, 

în cât, pe secundă, vom avea pond de amestec efectiv: 
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„VTR 09 X 0,173 = 0,k:156, 

luând pentru & valdrea rotundă 0,9, în vedere că, după experiențele lui 

Peclet, trecerea fluidelor prin tuburi calde este mai întârdiată. 

i e 6 

aj Detauta lhmiară. In momentul în care aburul stă să năvălescă pe sec- 

i țiunea C'IY, noi am dispus strimtorarea acelui orificiu printr'un ajustagiu 
conic convergent, urmat de un cilindru, silind ast-fel fluidul să curgă 
pe-o secțiune mai mică cd=—;. 

Să notăm imediat, că 'teoreticesce un asemenea ajustagiii evită con- 

tracțiunea, în cât debitul calculat rămâne cum e. 

in baza principiului permanenții, aburul sosit în C D va trebui să curgă 

mai departe, în acelaș timp și 

=, în aceeași cantitate, pe-o sec- 

e! țiune redusă, în cât acesta e 

i nevoit să 'și accelereze mișcarea 

în raportul cerut de îngustimea adusă eșirei. Din punctul de 

vedere fisic, energia calorică cu care fluidul sosesce încărcat în 

planul CD, se va transforma, în proporțiune mai mult sau mai 

puțin mare, în energie cinetică, avend ast-fel, în orificiul o, 

aburul cu atât mai rece, cu cât iuțela sa de eşire va trebui să 

fie mai accelerată. Intre iuțela de curgere, ce fluidul va fi silit 

să ia, față cu trecerea, ce i se lasă, și temperatura acestuia în orificiul o3, 

există în adevăr o relațiune matematică, ce traduce fenomenul transfor- 

mării energiilor de cari vorbim. 

Ne putem da prin urmare temperatura de eșire a fluidului, fie 500 Cel- 

sius, cu îndatorirea de a căuta iuțela, ce va avea aburul în orificii, pentru 

ca el să scadă la acea temperatură. Și iuțela ce căutăm va fi imediat 

dedusă din ecuațiunea curgerii adiabatice a vaporilor: 

| 
= 2g. E ji (tn —t9) n Xi— To Xa | 

alia Pregătirea numerică e forte ușoră : 

2g = 19,6 îndoitul constantei de atracțiune terestră ; 

E — 425, echivalentul mecanic al căldurii, după Hirn; 

c = 1,013, căldura specifică a apei de la 1000 în sus, după Clausius; 

t, = 22006 temp. aburului în tub, la tensiunea de 2 at.; 

ta — 500, temp. sa în secțiunea cd, în care se produce răcirea, pre- 

i gătită însă ca şi iuțela de năvălire, ceva mai din amozz ; 

4 Xa, = 521,866 X 0,930 — 485,335, căldura latentă de vaporisaţie a flui- 

dului efeczv din tub, —x fiind cantitatea specifică de vapori 

| în amestec ; 
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1, Xp — 571,663 X. 0,800 — 457.330, aceeași cătime, pentru starea finală 

a evoluțiunei. E” 

Valdrea parantezului fiind, în vederea țifrelor date, egală cu 99,523 

calorii, găsim: da 

ze V 19,6 X 425 X 99,523 

sau efectuând : „ERĂ 

IP 010=:505 B 

ceea-ce ne spune, că moleculele de abur sunt aruncate din ţevă în îm- 
. - v . 1. >. - 7 - . . i 

prejurările mai sus stabilite, cu aprope iuțela proiectilelor din armele de i 

foc: notă deci a przorz de posibilitatea fisică a unei asemenea iuțeli. ; 

Să cercetăm totuși, în mod analitic, acestă posibilitate. i: 

% . « A 

Savantul inginer Hugoniot, din considerațiuni termodinamice, a dedus 

limita iuțelii de care un fluid se pote apropia în curgere, când regimul 

său este stabilit: x 

2 
i BE 

| 

Linită = V 

î representând iuțela normală a sunetului în recipient, sau în mediul com- 

primat, iar + parametrul empiric al vaporilor, cu privire la curba dinamică E. 

a detantei lor. D-l Zeuner o constitue ast-fel, pentru vaporii saturați : 

1 2 1035 LO 1 Xa. 

z, adică proporțiunea de abur uscat în amestec, fiind 0,930 în interiorul 

tuburilor, găsim: 

= 128, i E 

și atunci | i 
per ; 

Vo > 5%. | F. 
R&mâne dar să calculăm pe z din cunoscuta formulă a lui Newton: BE 

'g. = g.HLA d 
NE VĂ 

transcrisă mai comod pentru calcul. 

5 =— 1,17, un coeficient de augmentare, de dre-ce formula prototipică 

dă valori mai mici, de cât cele dobândite experimental; ȘI 

H =— 0,760 X 2 = 1,52, presiunea din recipient, exprimată în col6na 

de mercur ; 

A = 13,59 densitatea mercurului la 00; 
in] 

â = 0,00105 densitatea aburului în tub. 
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Ast-fel: 

ji 9,809 X 1,52 X 13,59 iu Apa i fe me taia 

și prin urmare : 

Iimita = D430 20503 

dacă vaporii ar cupe în vid. 

* 

Tifra limitei fiind obținută în ipoteză că presiunea mediului exterior 

este 270, devine învederat că fisicesce e cu putință, să ne apropiem de 

acestă iuțelă micșorând cât mai mult secțiunea de curgere a vaporilor, 

pînă ce, asemenea la limită, acesta ar deveni un punct matematic, asupra 

căruia presiunea atmosferică ar ajunge atunci zero. 

De-aci urmeză dar că atingerea iuțelii J de 910-508, mai jos de ju- 
mătatea limitei aflate, depinde de mărimea secțiunei s;. 

Din planul CD înainte, aburul începe a se destinde, mărindu-și forte 

repede volumul, și correlativ accelerațiunea sa de eşire. Putem admite 

pentru înlesnire, și fără vre-o erdre sensibilă sub raportul practic, că în 

orificiul 4, vaporii se află destinși la presiunea mediului ambiant. 

Luând cu anticipare, pentru volumul specific final al aburului, în con- 

dițiunile de presiuni, în cari ne aflăm, valdrea de 1"*,826, pe care o vom 

dobândi mai la vale prin calcul referitor, — deducem că pe-o singură, 

gură cd, se strecoră, într'o secundă, fluidul efectiv destins : 

1,826 X 0,800 X 0,156 
4 

Intervenirea factorului 0,800 este motivată de efectul condensaţiunei 

după cum voim vedea îndată, de Gre-ce pe distanța ce am indicat, des: 

tinderea este inevitabil însoţită de condensațiune. 

Pentru cuvinte, ce se vor expune asemenea în ceea-ce urmeză, iuțela 

reală a vaporilor în orificiul c4 ajunge la 100124, pe cât timp am 

admis că, în planul acelei secțiuni, aburul este în completă detantă. 

Atunci 

— One. 057, 

Rai Cleo 
E NGO 24 

cu un diametru 0=-0085. 

Acesta este așa dar, secțiunea îngustată pe care aburul trebue să curgă, 

spre a dobândi iuțela și temperatura, ce am luat mai sus ca date ale 

problemei. 

— Oe: 000057 

* 

Gradul detantei geometrice. Legea lui Laplace, relativă la evoluțiunea 
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adiabatică a unei mase fluide, se represintă în genere pentru vaporii 

aprâpe uscați în starea lor inițială, prin relațiunea empirică: 

p. vr35=— 1,704 

de unde 
1,135 

V 1704 
Vi 

p 
ecuațiunea, ce ne permite a calcula volumul final al vaporului, când cu- 

noscem presiunea mediului, în care el se descarcă. 

Camera turbinei fiind ținută, după stabilirea regimului, la temperatura 

de 460, după cum era arătat în descrierea motorului și după cum stă 

în genere temperatura condensatorelor, presiunea în acel spații limi- 

tat va fi: 

5 == lat. SC - E i E 
1 aa 020, 0030/7 4IlG) 0=:,86 (1) 

de unde resultă, în adevăr, un ușor vid de condensaţiune. 

Așa dar: 

1.135 70103 5.710 A A AN 

1,704 | 
= V 086 V 1,981 

Ze 1,984 2 
fe VI = EPICE an 0,26157 

și 
Vi Ec e20: 

pentru un kgr., vapori inițiali presupuși uscați. 

Cătimile specifice ale vaporilor inițiali și finali fiind 0,970 și 0,800, 

gradul detantei geometrice este dat, în aceste condițiuni, prin raportul: 

__ 0,3636 X 0,970 

DE VEnzisi (o iele) 

SR 

== 0,2414 

Condensațiunea prin delante. După dovedirea teoretică și experimen- 

tală a lui Rankin și Clausius, în detanta adiabatică avem tot-d'auna con- 

densaţiune, crescerea de volum a fluidelor fiind constant însoțită de răcire, 

prin travaliul exterior, ce se efectueză în contul căldurii, de care dispune 

masele în evoluție. 

Cantitatea de abur transformată în apă ne7ză, în spaţiul celor două 

(1) Către temperatura de 50%, coef. de dilataţiune al vaporilor, adică u care însoțesce 

pe 7, se apropie de valdrea dată pentru gaze, v = 0,00397. 
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stări mărginașe, este, după notaţiunea adoptată, 4y—2, și acestă dife- 

rență se evaluză prin obicinuita formulă termodinamică : 

17 îi sa 
Xo Xa e [i ra) Ea —a | e 

je AL | 2 

Servindu-ne de tabla fundamentală a vaporilor, găsim : 

= E AG0aai m = is = 1 pp 44) 

= — 0,565 

Și 

2, = 0172... co = 0447 

Ep — ep = — 0,275 

diferența de entropii ale licuidului în cele două stări extreme. 

De unde dar: , 

sa |os7o ( 1,769 — 1,174) e. 0,275 | X 0,565 

Xp — Xa = 0F,170. 

în cât 

Xp = 0,970 — 0,170 = 0,800, 

valdrea de care ne-am servit deja anticipat (1). 

Se pote obiecta însă că aburul ajunge de se supra'ncăldesce, prin scă- 

derea forței sale vii, pricinuită de resistențele pasive, ce el are să învingă, 

în străbaterea tuburilor, în cât coeficientul specific al vaporilor uscați să 

fie ast-fel mai mare în orificiu de cât acela, pe care lam dobândit prin 

calcul. 

In condițiunile de construcțiune ale motorului, frecarea și căldura, ce 

resultă ca disponibilă, sunt forte reduse, mai întâiu prin scurtimea dru- 

mului ce aburul are să parcurgă în tuburi. Parte din caloricul, ce se gă- 

„sesce liber este utilisat la păstrarea temperaturii țevelor și a pieselor ce 

le închid, garantând mai mult compensarea pierderilor prin radiare și 

convecțiune, ca și cum organele mașinei ar fi ocrotite de-un înveliș cald. 

O altă parte din acestă căldură liberă este instantan și din nou tran- 

sformată în lucru mecanic, prin tocirea suprafețelor de curgere ale tu- 

burilor și numai o mică fracțiune revine în adever fluidului în mișcare. 

Schimbul însă de energii se acoperă, în cât energia totală stă invariabilă ; 

(1) E necesar să notăm, cu ocasiunea aflării acestui coeficient, că apa de conden- 

sațiune, formată în străbaterea tuburilor, este aruncată afară prin iuțela curentului 

de abur; acesta o mătură continuă, în cât nu va fi nevoie de-o specială curățire ca 

la mașinele cilindrice. 
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fluidului i se restitue sub formă de căldură o minimă parte din ceia-ce 

a pierdut ca forță vie. De-odată însă cu acâstă recâștigare de căldură, 

resistențele interidre cresc și fenomenul detantei se petrece ast-fel ca si 

cum ar fi independent de împrejurările fisice, cel însoțesc, după cum îi 

presupune adică teoria curgerii adiabatice. 

* * 
RE 

Travaliul motorului, dedus din principii termo-dinamice. Travaliul ex- 

terior efectuat prin destinderea adiabatică a unei mase fluide nu depinde 

precum scim, nici de natura substanței acestei mase, nici de forma sub 

care ea evalueză, ci numai de căldura sa inițială și de aceea cu care 

rămâne încărcată la finele evoluțiunei, în momentul trecerii sale în con- 
densator. | 

Cantitatea de caloric pe care fluidul o pierde în drumul, ce face prin 

motor, este integral transformată în travaliu mecanic în ipoteză, că nu 

se cedeză nimic pereților fisici în interiorul cărora se petrece evoluțiunea. 

Şi din cele ce am arătat mai sus, motorul se pote privi ca îndeplinind 

acestă condițiune de impermeabilitate termică. 

Ecuaţiunea care exprimă atunci transformarea echivalentă a ener- 

giilor este: 

Cl O | (ta — ta) -F pre — sa | 

C fiind zravaliul indicat. 
Petru sensul-concret al notațiunei avem: 

E — 425, echivalentul mecanic al căldurii, valdrea obicinuită ; : 

Q=— 0*,156, pondul de amestec, ce evolueză în unitatea de timp; 

C = 1,02, căldura specifică a apei, după valbrea usitată în calculul 

travaliului ; 

Ei = 1020 22 —500 = 102022 diferența temperaturelor mărginaşe 

sati căldura externă de vaporisațiune : 

E: Doo = 454,994 X 0,970 =— 441,344, căldura latentă internă a masei 

efective înziale, după tabla fundamentală a vaporilor; 

dp 930,12,X10,800) 2234455 e aceiași cătime reteritâre la fluidul 

final ; 

DoXo — DpXp == 12,448 calorii, 

în cât 

E — 495 [0456 [1.02 SC 10207 12,448 | | 
PI . 1. Pa aa 

18,207 calorii utilisabile - . 

ceea-ce face 

E — 7737,975 kilogramometre 
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103 cai, travaliul zrdzcaz pe secundă. 

sa 

Resultatul ast fel obţinut, trebue să se verifice și pe cale hidrodinamică, 

tratând adică motorul ca receptor idraulic. 

După trecerea cotului, în secțiunea CD sau 5,, care precede planul 

C'D', de unde începe pregătirea detantei, iuțela reală a aburului este de 

201=- după cum am vEdut. 

In orificiul de eșire cz, aburul atinge iuțela de 910.508, și fiind-că, 

pe când moleculele sunt aruncate de-acolo cu acestă iuțelă, tubul se re- 

trage în sens contrarii cu 37,68, ar rămânea ca iuţela 7ea/ă a fluidului 
în orificiă să fie numai de 872-828. 

Dacă comparăm însă tablele de iuțeli ale aburului când curgerea se 

face în atmosferă, aflăm următârele valori, pentru casul când tensiunea 

interidră este de 2 atmosfere, cât domină adică în tuburile motorului 

ce studiăm : 

353m-.3 iuțela în gura zeu ; i 

481,72 iuțela aburului complet destins, după d-l Zeuner,. în secțiunea 

c'd' la o mică distanță de orificiu, unde aburul ajunge în adevăr la maxi- 

mul de iuțelă, ce el pote dobândi sub tensiunea dată. 

«De și iuțela maximă este atinsă afară din tub, dice: d-l Devillez, sec- 

țiunea vinei fluide se pâte însă privi constantă pe distanța cc”, și atunc 

e absolut acelaș lucru ca și cum orificiul, fără a-și schimba dimensiunea 

Sar fi mutat în dd, şi detanta completă sar fi întâmplat în interiorul 

țevii de curgere». Să observăm însă că în ceea-ce privesce temperatura, 

mai scădută în c'd' de cât în cd, nu putem aplica același raționament 

de Gre-ce aburul, aruncat o dată din motor, nu mai are nici o acțiune 

termică asupra acestuia. ast-fel că, în calculul travaliului termodinamic 

trebuia învederat păstrată temperatura 4 din orificiu. 

Din compararea valorilor de mai sus, resultă că pe distanţa cc' se în- 

tâmplă un spor de iuțelă de 128,41, care neapărat se susține pentru 

ori și ce accelerațiune ar avea fluidul în orificiu, pe cât timp faptul de- 

pinde numai de stabilirea detantei complete, tensiunile r&mâind aceleași. 

luţela reală prin urmare a aburului în secțiunea c'/ care se pâte con- 

sidera ca făcând parte din tub, este: 

JI, = 872,828 4 1282-41 == 1001-24 

valâre, ce rămâne și acum mai jos de jumătatea limitei, pe care am sta- 

bilit-o pentru iuțela vaporului, în condițiunile puse dintru 'nceput. 

Aplicând principiul variațiunii forțelor vii, găsim pentru travaliul mo- 

torului, privit în mod idrodinamic: 
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= (9) 2 = 72 Sri loiale 

Diferența ], — J, este negativă, de re-ce ]:<C 7/,. Semnul 7p2zzs însă 

de care acesta se găsesce afectat, are aci un sens cu totul geopzezric, 

arătând adică mișcarea orificiului în direcțiunea opusă curgerii, iar va- 

lrea travaliului în sine rămâne absolut aritmetică. Este același lucru dacă 

fluidul ar veni din afară și sar elimina prin axul de rotaţiune, cu iuțeli 

corespundătore. i 
Identic putem dar scrie: 

= Opere 
Ca 28 I, ];) 

în care 

OLE a muti 

2g 19,6 ii A 

C = 0,008 (1001,242—2012) 

ceea-ce ne dă: | i 

C — '7696,648 kilogramometre: 

resultat destul de apropiat de acela găsit pe cale termodinamică. Dife- 

rența ce se constată de 41 kilogramometre, ţine de evaluarea puțin su- 

peridră a iuțelii aburului în tuburi. 

* 

In vedere că motorul lucreză eminamente prin reacțiune, ne putem 

servi de principiu lui Newton, pentru o nou€ verificare a travaliului aflat 

prin cele două metâde. 

Forțele de acțiune și de reacțiune fiind tangente la circumferența de 

rotațiune, în virtutea numitului principiu, avem : 

E 
acțiune reacțiune 

Inlocuind aceste forțe prin cantitatea lor de mișcare, resultă: 

tie > = 

potrivire, ce stă și pentru ponduri sau presiuni: 

PX a ES 
de unde 

P=px] (1) i 

Dacă facem abstracțiunea de inerția sistemei, acestă relațiune ne spune 

că presiunea de 7ecz/ este egală cu aceea de curgere a vinei, static eva- 
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luată, înmulțită cu raportul dintre iuțela reală a fluidului destins și iuțela 

de rotațiune a întregului sistem. 

Y prin urmare, în casul presinte, este 1001n:,24, și z iuțela de rota- 

funie == 9/68. 

După Weisbach, travaliul curgerii vinei de vapor, ce considerăm, se 

cifreză, socotind că fluidul sar goli pe-o singură gură: 

o fiind un coeficient de reducere dinamică, ce variază între 0,95 și 0,99, 
chiar când ajustagiul de la orificii e considerat teoreticesce că evită con- 

tracțiunea. Din felul de constituire al vinei pe distanța pe care ea curge 

masivă şi din frecarea acesteia de aer, resultă în adevăr că presiunea 

vie nu r&mâne absolut întregă, după cum o presupune formula lui Weis. 

bach, ci se află puțin mai redusă, în cât luând media între cele două 

valori iudicate, adică p— 0,97, obținem travaliul real sau efectiv, când 

alte circumstanțe nu intervin. 

Având travaliul vinei, presiunea ei, static evaluată, va fi: 

= (pa X XIX] 

sau aritmeticesce: 

0,156 
19,6 

p = 0,07 X X 1001,24 — '7 ke+.,729, 

și atunci presiunea de recul din ecuațiunea (1) preţuesce: 

1001,24 , 
E ==, 429: x 3768 == 202,359 

cu acest sens real: când cele patru șipote de abur sunt în plină acțiune 

forța de recul represintă o energie capabilă de-a'nvinge o resistență de 

205*-,359, mânînd-o într'o secundă, în direcțiunea tangentei, pe-o distanță, 

ELE a0- 08, 

De unde prin urmare: 

E) == 200 553591972008—1131,924 

adică travaliul dobândit prin calculul termodinamic. 

Trebue, cred, să observăm că prin trei diferite met6de am ajuns aprope 

la acelaș resultat. 

* 

Consumațiunea de abur și. de combustibil. Consumaţiunea de abur și de 

combustibil pentru producerea unui travaliu unitar, ca/-oră de pildă, fiind 

nota practică sau industrială a superiorității unui motor, chestiunea me- 

rită a fi studiată în mod comparativ, 
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Fluid efectiv se videză pe secundă 0*:,156: atâta amestec se deșartă 

în condensator. 

Pe oră cheltucla de abur va fi: 

0,156, 5600; — 56154600; 

ceea-ce vine pentru ca/-o7ă : 

562: 103 = 5,456. 

Pentru a utilisa prin urmare travaliul unui cal indicat în timp de-o oră, 

se cere să consumăm czaci Programe şi jumătate abur, la 5 atmosfere ten- 

siune, cu motorul imaginat de noi. 

Presupuind că luăm apa, pentru alimentarea căldării, la temp. ce) 150, 

căldura totală de vaporisațiune incorporată va fi, după formula lui Regnault : 

(606,5 4 0,305 X152%22 — 15) 5,5 == 35066 calorii, 

pentru a obținea travaliul unitar ca/-oră. 

Să admitem, în medie, că energia calorifică potențială a unui kilogram 

de combustibil este de 8000 calorii : atunci consumaţiunea de cărbune va fi 

SOLO, SED oue 
8000 

pentru travaliul unitar. în condițiunile în cari am arctat că lucreză motorul. 

Cuantumul acestei consumațiuni pote fi încă redus, dacă presupunem 

că generatorul este alimentat cu apă de condensaţiune. 

D-nii Cazin și Arnthal, ajung pe cale teoretică la conclusiunea că o 

machină ferfectă, sistem cilindric, cu detantă întinsă și condensațiune 

ar trebui să consume 

Et IL/A al O 

pe cal-oră, aburul iniţial “fiind asemenea la 5 atm. tensiune. 

Cu acelaș rendement al căldării, un asemenea motor ar cheltui 

0*-583 cărbune 

pentru travaliul unitar considerat. 

Fiind-că consumațiunea de cărbune este o chestiune de mare interes 

pentru industrie, în producțiunea travaliului mecanic, când cele-lalte con- 

dițiuni r&mân invariabile, coeficientul de perfecțiune al motorului nostru 
Li ) 

sar represinta prin raportul 

0,583 
0,626 = 0,931, 

care e de sine elocuent. 

Trebue de altă parte să notăm că acestă comparațiune se referă la 

casul în care mașinele lucreză zpzensiv adică cu întrega forță pentru 

care ai fost calculate, și în condițiunile presupuse de calcul, pe când 
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în realitate motorii remânend în genere ceva mai jos de datele lor. teo- 

retice. Ideia care ne-o facem însă prin acest coeficient de perfecțiune 

este justă, căci el ne spune cu cât se apropie motorul real de forma 

lui abstrasă, întru cât sciința de adi respică de adânc înlănțuirea feno- 

menelor reale. 

* 

Dacă facem apel la datele sigure, dobândite în mod experimental, 

putem stabili în genere că consumațiunea de vapori se ţine la 6 kilo-. 

grame pentru caf-oră, cu o ardere de 0,600 până la 0£-,700 cărbune, la 

machinele fixe, sistem prin presiune, realisând tote condițiunile de per- 

fecție : presiune înaltă, distribuțiune Corliss, detantă în carcade, conden- 

sator și înveliș cu fluid cald. 

La motori obicinuiţi, de-o construcțiune asemenea îngrijită și înzestrați 

de condensator, consumaţiunea este de cel puţin 8 klgr. vapori pe ca/ oră 

indicat, iar cărbunele cheltuit se urcă la 1 kgr., și machinele acestea 

sunt dintre cele mai recomandate, în trebuințele curente ale industriei. 

Dacă vom căuta să ne dăm semă de împrejurările, cari apropie motorul 

nostru de tipul cerut de teorie, va trebui să punem în prima linie în- 

trebuințarea detantei libere și simplificarea construcțiunei, din economia . 

căreia nu numai organele intermediare, dar chiar cilindrele au dispărut. 

In acest chip, nu mai avem s/azzi văfămetor ; pierderea prin radiațiune 

și conductibilitate este aprope înlăturată, în vederea repeziciunei cu care 

vaporul trece prin conducte și a scurtimei drumului s&ă, independent de 

cele-lalte disposițiuni luate spre al protege împotriva permeabilității ca- 

lorice. Frecarea, ce vaporii încercă în țeve provâcă în adevăr o pierdere 

de încărcare, dar acestă pierdere este restituită ca energie totală, în contul 

motorului, sub alte forme de puteri, după cum am observat deja. 

: La machinele prin presiune, laminagiul nu se pote cu desăvârșire în- 

„ lătura, iar cotiturile din camera de distribuțiune, precum şi suprafețele 

mari de radiaţiune ale acestora fac ca aburul să nu intre în motor cu 
presiunea indicată de manometrul căldării. Resistențele la intrare, din 

planul luminelor, sai înlăturat, la motorul nostru, prin disposițiunea aspi- 

rațiunei, ce vine în ajutorul fluidului, păstrându-i tensiunea lui manome- 

trică. Supapele sai sărtarele de  ori-ce construcțiune ar fi, nu se retrag 

, absolut instantaneu și nu stau plin și îndestul deschise. în tot timpul dat 

teoreticesce admisiunei; deșertarea în condensator asemenea nu dispune 

de tot timpul cerut. Contrapresiunea vaporilor de pe cea-laltă față a 

pistonului este tot-d'auna ceva superidră presiunei din condensator, iar 

j la mașinele policilindrice, acestă contrapresiune este și mai accentuată... 

Atâtea cause de pierderi și de întârdieri în fazele impuse unui ciclu 

perfect. Admisiunea continuă sau curgerea liberă a fluidului, constitue 

prin urmare un pas însemnat spre noui perfecțiuni. 
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«Când o cantitate de amestec, vapori și licid, dic d-nii Cazin și 
Arnthal, ese direct în atmosferă, masa fluidă câștigă sub forma de forță 

vie esact travaliul, pe care lam dobândi prin mașini, /pcrând în cele 
mal favorabile împrejurări.» | 

Ast-fel se explică cum de se atinge, printr'o întocmire organică atât 

de simplă, consistând aprâpe într'o curgere directă a aburului în atmos- 

feră, rendementul celor mai desăverșite machini cilindrice, atât de în- 

cărcate sub raportul mecanic și atât de ocrotite împotriva pierderilor 
pasive ale tensiune. 

Omenii de sciință, în prevederea lor depărtată, cu drept cuvânt n'a 

dat sentința de oprire a perfectibilității machinei cu abur, «de și este 

ajunsă — dice d-l Witz — mai la marginea progresului ei; se pote totuși 

spera în modificarea absolută a ciclului, și în descoperirea unei alte căi 

de evoluțiune a vaporilor, schimbări cu putință de-a o conduce către 

resultate, la cari nu ne așteptăm: acesta e părerea d-lui Thurston, și în- 

aintea autorității unui asemenea magistru, noi ne închinăm». 

* % 
% 

YA 

Rendementul economic. Să preţuim acum motorul precum se usiteză în 

tratatele clasice, prin rendementul s&ă economic. 

Raportul dintre cantitatea de căldură pe care o cheltuim spe a dispune 

de vapor în tensiune, și aceea pe care o utilisăm ca lucrare mecanică, 

se exprimă, după cum scim prin relațiunea : 

(= 00) Age, (to — ta) A- roXo — fa Sa 

Qo C (to — ta) —F roxo 

Notațiunea fiindu-ne cunoscută, vom substitui precum urmeză: 

„1,02 [1522 — 50) + 499,186 X 0,979 —571,663 X 0,800 
Aaa 1,02 (152,2 — 50) F 499,186 X 0,970 

adică, efectuat: 

(22005223 

rendement economic. 

După ciclul perfect al lui Carnot, găsim: 

aa e aer 
Ca e 

în cât rendementul generic este : 

Acestea sunt dar notele speciale ale utilisării caloricului în motorul 
imaginat de noi: rendementul genere ne spune, că el realiseză poză părti 
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din zece din ceea-ce sar petrece întrun ciclu perfect, cu aceleași tem- 

peraturi extreme, resultat la care am ajuns mai sus, plecând din alte 

considerațiuni. | 

De dre-ce însă, noi nu putem utilisa adi, prin sistemele obicinuite de 

încăldire ale cazanelor, de cât 0,75 mazimum și 0,7 obicinuit, din valdrea 

calorifică nominală a combustibilului, urmeză că rendemenzul practic, sub 

raportul căldurii scade la: 

pi 0203404016: 

In resumat, calculele ne arată că, în circumstanțe identice, motorul 

nostru se aședă de front, ca producțiune de travaliu, cu cele mai desă- 

verşite sisteme, realisate până adi, dar cu o superioritate de rendement 

industrial ușor de prevădut. 

Rendementul organic. De la travaliul indicat până la acela măsurat cu 

dinamometru la arbore, mai intervine, precum scim, un coeficient de re- 

ducere, propriu fie-cărui motor. 

In principiu, felul acțiunii mecanice al motorului aci studiat, este acela 

al vârtejului. 

Resistenţele pasive, revin prin urmare: 

l-iu la frecarea gâtlejurilor arborului de cravatele sau bucelele lor ; 

2-lea la inerția sistemei, care absorbe o parte din energia cinetică utilă, 

pentr punerea €i în rotațiune. 

R6ta nepresintând nici o față de opunere aerului, nu avem resistență 

de prenumerat sub acest raport. 

Fie. 

OA raza roții de reacțiune, R = 0*-,60, 

OB  » roții de transmisiune =— 0»:,175, 

OC »  arborului la gâtlej, r = 02-033(1). 

(1) Arborul principal fiind în același timp și un conduct de alimentare, el capătă 

prin acesta o importanță, ce merită chiar în stndiul de principiu al motorului, calculul 

piesei sale de construcțiune. 

Când lungimea arborului trece puțin peste un metru, resistența, sub tote privirile, 
este suficient obținută prin formula americană a diametrului: 

a 0) ea E TLE dej Star zel 066 
V 600 invert. pe m. 

țifră de care ne servim aci. 

Pentru arborii cilindrici, goliți înăuntru, se ia practic, ca raport între diametre 

d. exter. arb. gol 

d. exter. arb. plin 
== 1,06 

In baza acestui raport, am avea dar 

d. ext. arb. gol: = 1,06 X 0,066 = 0m..070. 
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Presiunile de frecare ce se exercită asupra arborului sunt P și P', aceea 

a roții de reacțiune OA și aceea a scriptului de transmisiune OB, cari 

putend fi considerate ca paralele și de a- 

celaș sens, se întrunesc într'o resultantă a 

cărei intensitate este P- P', cu punctul 

său de aplicațiune în spre P. Dacă am 

desface acâstă resultantă în alte două com- 

ponente, cari să lucreze asupra gâtlejurilor 

arborului, intensitatea lor trebue să remâe 

| E tot P+ Pi. | 
Pentru al treilea gâtlej de cozsoldare, care vine la intrarea aburului 

: abia li : 
în camera de condensațiune, luăm a e PreolunE a NICE evident o 

evaluăm în plus. 

Presiunea totală de frecare va fi dar, adăogând 100 klgr., pentru greu- 

tatea sistemei: 

P=— 1,33 (P—+ P') A+ 100 

Travaliul transmis fiind de 7738 kilogramometre, 

P — 7738 : 37n-68 — 205k.,360 
pr 738 e aa 03 AA 

908 , 814 

P = 1008,814, 

presiune totală de frecare. 

După Coulomb și Morin, travaliul absorbit într'o secundă, prin frecarea 

fusurilor, când diametrul lor nu trece peste 10 centimetre, se evalueză : 

lia 

30 
Ge 0 

Coeficientul f a/ frecării se ia în genere 0,07 pentru drug de fontă 

Să observăm însă că pentru raportul 1,06, respunde un nou raport prin care se 

legă diametrele arborului gol : 

d. inter. arb. gol. 

d. exter. arb. BO 
0,6 

în cât 

d inter. arb. gol = 0,070 X 0,6 = 0m.,042. 

ceea-ce însemneză că putem merge cu siguranță până la 0m.,042 cu diametru secțiu- 

nci de golire interidră, când diametrul exterior este de 0,070. 

Pentru un diametru însă interior de 0m..033, este suficientă grosimea calculată 

0m.,066. | 

a 

VE i aie eg ax e 
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„pe brățară de bronz, cu ungere continuă ; z fiind de altă parte numerul 

învertiturilor pe minut — 600, formula devine, prin substituțiune: 

N 

îi 00 4 ooe.ala. x 09 . A 

sau 

C, == 146,346 kilogramometre, 

travaliu absorbit în „frecare. 

Ri 

Momentul de inerție al discurilor, ce incastreză tuburile este : 

1 ME 

„adică masa acelor discuri prin pătratul razei de giraţie, de dre-ce axa de 

rotațiune trece normal prin centrul planului lor. 

Aci avem: 

0) E i 2 
E == == | 72 = == E M E 93 5,102 și 7 0,18 

prin urmare: 

(ji 0 B02 56 0, Le == 0918) 

iar travaliul pierdut prin accelerațiunea sistemei în rotațiune va fi: 

în care 

n.7 600.3, 14 “i 

80, em aa pi ai 

zutela unghiulară a sistemei, în cât 

Eei0)S ile d Ce — 184,716 klgrmtr. 
19,6 

Travaliul total, absorbit în resistențe pasive, se ridică dar la valorea : 

CC + CC — 146,346 + 184,716 — 331,062. 

De-aci urmeză că remâne să utilisăm : 
= == E — 7 — 0 — 171738 — 331,062 — 7406,938 

și în consecință pentru rendementul organic, avem : 

7407 
00 E 77138 === 0,957 =, 

luând încă 0,02 pierdere în iuțelă prin alunecarea curelei sai cordelor 

de transmisiune, aflăm ez; 
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pa =—:0,937. 

pe când la machinele cilindrice, de cea mai îngrijită construcțiune, ren- 

dementul organic czzren/ este de: 

0,87. ) 

Cu datele pregătite până aci, rendementul practic industrial se închee 

ast-fel: 

bp — pi! X po — 0,156 X 0,937 — 0,146 

Un singur exemplu ne va edifica asupra importanții resultatului definitiv 

la care am ajuns. 

In 1892, eminentul profesor și inginer Aime Witz, făcu încercări ex- 

perimentale asupra efectului dinamic al unui motor cilindric, construit de 

d-nii Dujardin și C-nia. 

«În cele mai bune condițiuni ale mersului machinei — dice d-l Witz — sa 

constatat o consumațiune de 6,181 klgr., amestec, în cilindru și înveliș, 

pe cal-oră indicat, proporțiunea vaporilor uscați fiind 0,954, la tempera- 

tura de 1640; condensatorul era ținut la 3095. 

«Căldura Q, întrebuințată era dar de 3918, 443 calorii, pentru 270000 

kilogramometre. 

«Rendementul practic observaz al ciclului devenea ast-fel: 

270000 anl Se ee, 
; 425 X 3918,443 

pe când cel teoretic calcz/az era : 

«Rendementul generic real ia deci valdrea 

„1 peia0 162 
Pa 7 De 0 E 

— 0,584. 

Așa dar (din calculele ce preced) rendementul fraczic este numai de 

0,162, în loc de 0,251, şi cel generic cade de la 0,905 la 0,534. Și cu 

tâte acestea sauz fărte putine machină cari daă un rendement comparabil 

acestuta, ridicat experimental de noi». 

Și mai departe: 

«Rendementul fraczic, raportat la travaliul efectiv, se pogoră încă, căci 

trebue să înmulțim rendementul termic real cu rendementul organic. Ast- 

fel pentru machina d-lor Dujardin și C-nia, de-o putere aprope de 500 cai, 

rendementul practic stă: 

0,162 X 0,88 =— 0,143». 
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Şi cată să notăm, încheind aci, că rendementele de ori-ce natură, sunt 

„cu atât mai ridicate, cu cât machina e mai puternică, și cu cât lucreză 

cu aburi la tensiuni mai mati. 

Prin comparaţie constatăm că, dar cu tâtă superioritatea de tensiune, 

avantagiul cade totuși de partea machinei ce am întocmit: 

* 

Clastficațiunea motoruluă nostru și conclusiune. Caracterul dinamic al 
turbinelor cu abur, construite până adi, constă în zzzelă. O prodigidsă 

mișcare de rotațiune este transformată prin agrenagii, în presiune cu o 

iuțelă după voință. 

Sub raportul iuțelii și în condiţiunile în cari am stabilit că lucreză 

motorul nostru, el nu se pote așeza între Zrbipe ci între motori rotativă 

pe cari îi vom distinge cu denumirea de acce/zrafi. Machina ţine locul 

de mijloc între z7/zne și motori 7epedi, sistem cilindric. 

Cele-lalte note proprii sunt: lucrarea cu presiuni înalte, și utilisarea 

a două detante libere. 

Avem prin urmare un 7pofor 7olativ accelerat prin reacțiune, cu pre- 

stune înaltă și sistem compound, fără cilinalre. 

i > 

lată ce revendicăm acum pentru invențiunea nstră : 

l-iu — de a fi introdus pentru prima Gră, ca chestiune de principiu 

utilisarea detantelor multiple libere ; tripla expansiune este tot atât de 

posibilă, ca și acea descrisă în acest memorii ; 

2-lea —- întrebuințarea aburului cât mai Zzzecză și mai în apropiere de 

căldare ; 

3-lea — putinţa de-a utilisa motorul, după nevoie, ca presiune și ca zuţelă ; 

4-lea —- obținerea unui rendement de consumațiune în linie cu cele mai 

perfecte machini de adi, excepţional construite, pe când motorul nostru 

pote deveni un tip curent în aplicațiuni; 

5-lea — incomparabilă simplificare de mecanisme, cu reducerea spațiului 

de instalațiune și a pondului brut; scăzerea pretulnă de fabricatiune, în 

condițiunea producerii aceluiași travaliu ; 

6-lea — spațiul de condensațiune este acelaș cu al motorului ; 

7-lea — o singură etanșeitate; regulator automatic, forte ușoră manevrare; 

8-lea — nou sistem de condensator. 

„Ultimul cuvînt îl va avea neapărat încercarea practică. 

Când principiile sciinței sunt însă bine aplicate, și credem a le fi în- 

trebuințat just, experiența nu le desminte, ci dimpotrivă le confirmă cu 

fie-ce cas nou care se presintă pe terenul practic. 

“Noi nu am dat aci, bine înțeles, de cât motorul în schema sa teore- 



—LP 7 

ee tai 0 PRE e ce 
ri 
fă 

PT 5 ne bi.  pi4i 

iN 

46 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 

tică, din care se dovedesce pe de-o parte putinţa realisării sale practice, 

și pe de alta superioritatea de care este însușit 

Chestiunile de perfecționări în construcțiune sunt de domeniul unui 

studiu de amenunt. 

Şi cu acesta suntem datori a aduce omagiile nostre de admirațiune 

întemeietorilor sciinței moderne, ale cărei principii ne-a dat putinţa de a 

frămenta proprietățile accesibile ale materii, spre a pune în serviciul ome- 

nirii cea mai mare sumă de utilitate ce ele coprind. 

Ein nenes titrimetriches Verfahren zur Bestimmung des Trauben- 

zuckers, des Milehzuckers, sowie auch anderer durch Fehline' 

sche Losung reducirbarer Kârper. 

VON 

P ofessor Dr. E. RIEGLER. 

Das Princip des Verfahrens beruht auf der Bestimmung des Kupfers 

in einem bestimmten Volumen Fehlin g'scher Lâsung vor, und der Bes- 

timung des Kupfers in einem gleichen Volumen Fehli n g'scher Lâsung 

nach erfolgter Reduction des betreffenden Kârpers auf jodometrichem 

Wege nach der Methode von de Haen. Die Bestimmung des Kupfers nach 

dieser Methode in einem bestimmten Volumen Fehlin g'scher Lâsung 

ist natiirlich ein fir allemal vorzunehmen und iberhaupt, falls die Kup- 

ferlosung und die zum Titriren verwendete 1/,,-Normalthiosulfatlâsung 

richtig hergestellt sind, kaum nothwendig, indem ja die entsprechende 

Kupfermenge im vorhinein bekannt ist. 

Um dennoch einen Controlversuch zu machen, bringt man in einen 

Glaskolben von etwa 200 Cc Inhalt genau 10 Cc Kupferlăsung, ferner 10 Ce 

allalische Seignettesalzlsung, etwa 100 Ce Wasser und 2 (e reine con- 
centrirte Schwefelsăure und schiittelt gut durch; man lăsst erkalten, figt 

etwa 1 Jodkalium gelâst in 10 Cc Wasser, hinzu und titrirt das frei ge- 

wordene Jod mittelst 1/,„-Normalthiosulfatlăsung bis die blaue Farbe ver- 

schwindet und etwa nach 5 Minuten nicht wieder erscheint. Ein even- 

tuelles spăteres Wiederauftreten der blauen Farbe ist nicht zu beriick- 

sichtigen. 

Aus der Gleichung : 

2 Cu S0,+5 K] = 2K, S0, + Cu, ], 9, 
welche dem Verfahren zur Grundlage dient, folgt, dass fiir jeden Cubilk- 

centimeter der 1/, Normal-Thiosulfatl&sung, welche bis zum Verschwinden 
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der blauen Farbe verbraucht wurde, 0,00635 e Kupfer in Rechnung zu 

bringen sind. 

Sind die Lâsungen richtig hergestellt, so werden 10 Ce Kupferlssung 

27,8 Ce 1J,o-Normalthiosulfatlâsunng in Anspruch nehmen; dem- 

nach ist die Kupfermenge = 27,8 X.0,00635 — 0,1765 g, was mit der be- 

rechneten Menge iibereinstimmt. 

Sollten statt 27,8 Cc etwas mehr oder weniger von der Zehntel-Nor- 

malthiosulfatlosung verbraucht werden, so ist natiirlich das entsprechende 

Volumen — V an Stelle von 27,8 zu setzen. 

Um nun eine Lraubenzuckerbestimmung vorzunehmen, bringt man in 

cin Becherglas (von etwa 200 Ce Inhalt) genau 10 Ce von der Kupferlă- 

sung, 10 Cr alkalische Seignettesalzlssung, etwa 30 Cc Wasser, mischt durch, 

erhitzt bis zum Aufkochen auf einem Drahtnetze, lăsst in die siedende 

Fliissigkeit mittelst einer Pipette 10 Ce von einer hâchstens 1 procentigen 

Zuckerlssung oder auch entsprechend verdiinnten Zuclerharn einfliessen 

und unterhălt das Sieden einige Secunden; man lăsst den Niederschlag 

etwas absetzen, filtrirt nacher durch ein kleines aus dichtem Filtrirpapier 

bestehendes Filter und wăscht mit etwa. 80 Ce Waser den Niederschlag 

und das Filter griindlich aus. 
Zu dem Filtrate, welches in einem Kolben von 200 Cr aufgefangen 

wird, gibt man 2 e concentrirte Schwefelsăure, mischt gut durch, lăsst 

erkalten, figt circa 1 Jodkalium, in 10 Cc Wasser gelâst, hinzu, schiittelt 

durch, wartet 10 Minuten, gibt 3—4 Ce Stărkelâsung hinzu und titrirt mit 

der 1/,0-Normalthiosulfatlssung bis zum Verschwinden der blauen Farbe, 

was 5 Minuten anhalten muss. Es sei v die Anzahl der Cubikcentimeter 

1/;o-Normalthiosulfatl&sung, welche dazu verbraucht wurden. Es ist nun 

leicht einzusehen, dass das Product (27,8—v). 0,00635 gleich sein wird 

der Kupfermenge, welche durch den Zucker reducirt wurde. 

„ Aus der Tabelle Allihn's entnimmt man die Zuckermenge, welche 

der gefundenen Kupfermenge entspricht. Ich will nun einige nach dieser 

Methode ausgefiihrte Bestimmungen mit genau abgewogenen Zucher- 

__ mengen anfiihren : 

10 Ce Kupferlssung (1) + 10 Ce Se ee lee iii nahmen 27,9 Ce 

1/,9-Normalthiosulfatlssung in De ua | 

(1) Die Kupferlâsung wird bereitet indem man 34,64g krystallisirtes Kupfersulfat 

in 500 Ce Wasser lăst. Die Seignettesalzlosung indem man 173 g Seignettesalz und 

50 g Natriumhydroxyd in 500 Ce Wasser lost. 
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Bestimmung des Milchzuckers in der Milch. 

Vor allem muss man die Fiwesskârper abscheiden; ausserordentlich 

leicht und vollkomen gelingt dies mit dem Asaprolreagens, welches be- 

reitet wird indem man 15g Asaprol und 15 krystallisirte (gepulverte) 

Citronensâure mit 500 Cc destillirtem Wasser zusammenbringt und nach 

erfolgter Lâsung filtrirt. Von diesem Reagens (welches sich ohne Ver- 

ânderung unbegrenzte Zeit aufbewahren lăsst) gibt man 15 Cc in ein Mess- 

l&lbchen von 100 Ce Inhalt, fiigt mittelst einer Pipette genau 10 Cc Milch 

hinzu und schliesslich destillirtes Wasser bis zur Marke; man schittelt 

krăftig durch, erwărmt bis etwa auf 60” und filtrirt. 

Von dem Filtrate, welches wasserklar und vollstăndig eiweissfrei ist 

gibt man genau 20 Cc in ein Becherglas (von 200 Ce Inhalt), figt 10 Cc. 

Kupferlsung, 10 Cc alkalische Seignettesalzlssung und etwa 30 Ce Wasser 

hinzu, mischt und lăsst nun 6 Minuten lang kochen. 

Darauf lăsst man den Niederschlag etwas absetzen, filtrirt noch heiss, 

wăscht das Filter und verfâhrt mit dem Filtrate genau wie friiher beim 

Traubenzucker. Aus der Formel (27,9—v), 0,00635 berechnet sich die 

durch den Milhzucker reducirte Kupfermenge und aus der Tabelle Soxh- 

let's entnimmt man die entsprechende Milchzuckermenge, welche un- 

serem Verfahren zu Folge in 2 Cc der untersuchten Milch enthalten ist. 

(Sollte die gefundene Kupfermenge kleiner als 100 Mg sein, so ist es 

hinreichend fiir je ein Milligramm Kupfer 0,725 Meg Milchzucker in Rech- 

nung zu bringen). 

Es ist selbstverstândlich, dass man den Niederschlag aut dem Filter 

trocknen kann, um den Fettgehalt durch Extraction mit Aether zu be- 

stimmen und, dass man ihn nacher auch zur Gesammtstickstoftbestim- 

mung nach Kjeldahl verwerthen kann 

Diese Methode der Zucherbestimmung in der Milch gibt Resultate, 
welche mit der gewichtsanalytischen vollstândig iibereinstimmen 
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Zum Schlusse will ich noch bemerken, dass man zur Darstellung der 

Zehntel-Normalthiosulfatiosung sich der reinen krystallisirten Jodsăure, 

welche ich zu diesem Zwecke vorgeschlagen habe (1), bedienen kann. 

Zur Darstellung der Stărlelâsung verwende ich gewâhnlich in den Apo- 

theken kăufliche Oblaten; man gibt in ein mit breitem Halse versehenes 

Prăparatenglas, oder auch in einen mit breitem Halse versehenen Kolben, 

ein Blatt einer Oblate von etwa 8 cm Seitenlănge, figt etwa 40—50 Ce 
destillirtes Wasser hinzu und schiittelt krăftig durch; man filtrirt und 

verwendet von dem wasserklaren Filtrate etwa 4—5 Cc. Natiirlich ist diese 

Lăsung jeden Tag frisch zu bereiten, wozu man 2 —3 Minuten Zeit braucht. 

EPITHELIUM DIGESTIE DES NYMPHES D'AESCHNA 
PAR 

D. N. VOINOV 
Professeur ă PUniversite de Bucarest. 

Note preliminaire). p 

Dernitrement, Needham (2) a public un travail sur l€pithelium m&- 

soenterique des Nymphes des Odonates. M'occupant aussi de cette qu- 

estion, je me vois oblige dannoncer brivement, plus tt que je ne le 

desirais, les resultats auxquels je suis arrive. Ils concernent plus spe- 

cialement les nymples d'Aeschna. 

Le mesoenteron est la region la plus importante, au point de vue 

des fonctions digestives. Son epithelium, constitu€ dans toute son Gtendue 

par des cellules cylindriques, semblables, est plat ă Iltat de repos. 

A mesure que les ferments digestifs saccumulent ă son intcrieur, îl 

change completement d'aspect; il devient ondule formant des sommets 

actifs, alternant avec des regions basses, plus ou moins passives. Les 

regions inactives correspondent aux nids de regeneration. C'est leur 

disposition regulizre qui determine cet aspect. 

Le fait que les cellules des sommets actifs sont tr&s hautes, et celles 

en voie de developpement des regions intermediaires, tr&s basses, a €te 

faussement interprete par certains naturalistes, comme Frenzel (3), Faus- 

(1) Diese Zeitschrift 35, 308. 

(2) The Digestive Epithelium of Dragonfly Nymphs. James G. Needham, Z5ological 

Bulletin. Vol. 1. No. 2 Boston. 

(3) Einiges ueber den Mitteldarm der Insekten sowie iiber die Epithelregeneration. 

Arch. Mikr. Anat. XXVI. Frenzel 1885. 
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sek (1), qui attribuent ă ces derniăres des fonctions glandulaires. Cette in- 

terprâtation tombe d'elle-meme si on ctudie Lepithelium dans ses dif- 

ferents ctats, de repos, d'accumulation secretoire, et de decharge. : 

De la face interne de cet pithelium, turgescent par suite de lac- 

cumulation des ferments digestifs, se detachent des vesicules de secretion, 

avec ou sans noyau; les premitres representent des cellules epitheliales 

qui se separent de L'epithelium, pour tomber dans la cavite digestive. 

Toutes ces modifications de L&pithelium, relatives ă son ctat d'activite, 

ont 6t6 tr&s bien dâcrites par Needham, avec lequel je suis comple- 

tement d'accord. Je puis ajouter ă ces faits les renseigenements suivants: 

Quand on ouvre une nymphe d'Aeschna, on reconnait immediatement 

le mesoenteron ă sa couleur jaune-orange. Il presente ă linterieur de 

ses cellules des gouttelettes colorees, tr&s refringeantes et de differentes 

grandeurs, plus nombreuses dans la moitic cellulaire interne. Ce ne sont 

pas des gouttes de graisse, car lacide osmique ne les noircit pas. Quel- 

quefois, ces gouttes sont complătement decolorees, et on ne les recon- 

naît que grâce ă leur râfrigeance. Elles se dissolvent dans les reactifs 

employes dans la confection des coupes, et ă leur place restent des 

vacuoles vides. La moiti€ interne des cellules qui renferment les gouttes 

colorees en plus grande quantite est aussi granuleuse, tandis que la 

moiti& externe est finement fibrillaire. | 

Le râle de ces gouttelettes colorces doit ctre important dans la di- 

gestion des aliments; en effet, elles sont constantes dans toutes les cel- 

lules de cette region digestive, et passent dans les vesicules de secretion, 

pour constituer un de leurs principaux €lements. 

Les Vesicules de secrâtion qui naissent ă la surface interne de Lin- 

testion moyen sont de plusieurs sortes: 

1). Les unes sont parfaitement homogenes, pleines dun liquide trans- 

sparent. 

2). Les autres, ă cote du meme contenu liquide, renferment aussi de- 

gouttelettes colorces. 

3). Des vesicules dune 3&-me sorte, nucleces qui contiennent des va- 

cuoles et un dept granuleux. 

Tandis que les vesicules des deux premitres categories representent 

PIPI POI A PRI 

sculement des portions de cellules €pitheliales actives, celles de la troi- 

sieme categorie, les vesicules nucleces, representent au contraire des 

cellules entitres. En dissociant l'cepithelium vivant, on peut voirle mode 

de formation des vesicules. L/extremite interne de la cellule se gonfle. 

devient turgescente et forme une proeminence en dehors du niveau des 

elements voisins, constituce d'abord seulement par une accumulation de 

(1) Beitrăge fir Histologie des Darmkanals der Insecten. Zeitschr. f. wiss. Zool. 
XLV. Faussek 1887, 
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liquide hyalin qui soul&ve la membrane cellulaire. Si la proeminence se 

dâtache ă ce moment, elle donnera naissance ă une vâsicule de la 

premiere categorie. Si, au contraire, quelques gouttelettes colorees penă- 

trent ă son interieur, la vesicule appartiendra ă la 2-eme categorie, et si 

"ce processus continue, presque tout le contenu passera dans la vâsicule, 

noyau, reste cytoplasmique granuleux; il naitra ainsi une vesicule nuclece 

de la 3em.- categorie. Les vesicules nucleces restent attachees quelque 

temps ă la surface &pitheliale par un mince pedicule qui represente la 

partie basilaire de la cellule. Pendant le passage assez brusque du noyau 

et du reste cytoplasmique dans la vesicule, les cellules voisines se rappro- 

chent pour occuper la place laissce libre par le detachement de Lune d'elles. 

En resume, les sucs digestifs, chez les animaux en question, se trouvent 

sous la forme de liquide et de gouttelettes colorees, et jamais sous celle 

de corps plus on moins solides, tels que la decrit Frenzel chez d'autres 

Insectes. 

En sections, les vesicules de la dernitre categorie se distinguent par 

la presence du noyau, par un contour regulier, qu'elles gardent, grâce 

ă la densite de leur contenu, et par une coloration prononcee; tandis 

que la membrane des vesicules hyalines est plissce ă cause de leur con- 

tenu purement liquide. 

La distinction de ces differentes sortes de vâsicules de secrction, et 

la description de leur formation, sont importantes par la lumitre qu'elles 

apportent dans la discussion qui a eu lieu entre Frenzel et Van Ge- 

huchten, en prouvant que la cellule intestinale peut secrâter plusieurs 

fois avant de se d&truire. 

L€pithelium mesoenterique sert non-seulement ă la secrction, mais 

aussi ă labsorption de la graisse et des produits alimentaires solubles. 

Comme le mesoenteron est la seule region qui secrăte, de meme il 

est la seule region du tube digestif qui absorbe. Il y des substances 

colorees qui injectees par la bouche dans le tube digestif, ne sont ab- 

sorb6es que par lepithelium de Lintestin moyen. On peut faire lexperience 

suivante: injecter dans le tube digestif de la viande hachee, melangee 

avec du bleu de methylene, et ouvrir lanimal apres huit jours. Etalant 

le mesoenteron, on observe dans toute la longueur de sa face interne 

des bandes transversales bleu fonce, ae succedant assez regulizrement, 

qui indiquent les regions d'absorption de la substance alimentaire coloree. 

Dissociant l€pithelium, on constate que les cellules des sommets actifs | 

et les vâsicules de secretion, contiennent du bleu de methylene ă tat, 

„diffus et precipit6. 

C'est la meme chose pour la graisse, dont labsorption na lieu que 

dans la region de lintestin moyen (1). 

(1) Avant moi, Cucuot a prouve experimentalement lexistence du meme cumul, 
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Ces deux fonctions digestives, secretion et absorption, accomplies dans 

une mâme region, fervent avoir beu en meme Temps. 

En ce qui concerne lorigine de la membrane peritrophique, javoue 

que je ne peux admettre completement les opinions des naturalistes precc- 

dents. Selon moi, elle ne se forme pas exclusivement dans la region 

annulaire antcrieure de lintestin moyen, tel que lont sontenu dernicre- 

ment Van Gehuchten (1) et Cucnot (2), mains dans toute son ctendue. 

Cette membrane ne represente que le plateau stric, detache des cellules 

par suite de la formation des vesicules de secrction. Sur des sections 

longitudinales on peut voir d'une facon evidente, comment la couche la 

plus externe de cette membrane, qui s'est formee la derniere, est ondulce, 

eloignâe de Lepithelium aux sommets actifs, se continuant avec le pla- 

teau stri€ dans les intervales, c'est-â-dire dans les zones inactives. 

Du reste, nous comprenons ainsi mieux la structure de ce sac forme 

de membranes concentriques, les differentes couches correspondant aux 

differentes epoques d'activite des cellules. Si dans la region annulaire 

anterieure le sac peritrophique est attache plus fermement aux parois 

intestinales, cela tient ă ce que les cellules de cette zone restreinte ne 

produisent jamais de vesicules de secrătion. 

FAUNE DE LA ROUMANIE 

PAR 

M. le Dr. M. JAQUET 

Insectes recoltes par M. Jagquet en 1897, et 
determines par Mr. Ernest Poncy, assistant au Musce 

d'histoire naturelle de Geneve. 

Ordre des Colcopteres 

Famille des Cicindelidze. 

Cicindeia littoralis Fab. Constanza, bords du lac de la Tannerie. Avril. 

Famille des Carabidae. 

Sous-famille des Elaphrinae. 

physiologique, chex les Insectes orthopteres. Etudes physiologiques sur les orthop- 

teres par L. Cucnot. Arch. Biologie, T. XIV. 1896. 

(1) Recherches histologiques sur lappareil digestif de la larve de la Etyeliopeza 

contaminata. Van Gehuchten. La Cellule IV. 1890. 

(2) Vois le beau memdire deja cite de Cutnot. page 309. 
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Noziophilus bigultatus Fab. Sinaia. Mai. 

Sous-famille des Carabinae. 
Carabus converus Fab. Foret de Comana. Juin. 

Carabus granulatus Lin. Constanza, bords du lac de la Tannerie. Avril. 

Calosoma sycophauta Lin. Foret de Comana. Juin. 

Sous-famille des Brachininae. 
Brachinus explodeus Dutts. Mangalia, bords du lac. Mai. Bucarest. Avril. 

Brachinus angustalus Dej. Constanza, sous les pierres du fond du golfe. 

Avril. 

Sous-famille des Scearitinae. 
Scarites laevigatus Fab. var. Zheloneusis Bonelli. Mangalia, plage. Mai. 

Scarites arenarius Bonelli. Constanza, bords du lac de la Tannerie. Avril. 

Sous-famille des Chlaeninae. 
Chlaenius festivus Fab. Mangalia, bords du lac. Mai. Constanza, champs 

aux environs. Avril. 

Chlaenius spoliatus Rossi. Mangalia, bords du lac. Mai. Constanza, bords 

du lac de la Tannerie. Avril. 

Chlaenius vestitus Payk. Constanza, bords du lac de la Tannerie. Avril. 

Sous-famille des Feroninae. 
Zabrus blaptoides Creutz. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Sphodrus leucophthalmus Lin. Bucarest. Avril. 

Platynus austriacus Fab. Bucarest. Aott. 
Flatynus lugeus Duft. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Sous-famille des Trechinae. 
Zachypus flavipes Lin. Foret de Comana. Octobre. 

Famille des Staphylinidae. 

Sous-famille des Staphylininae. 
Staphylinus maxillosus Lin. Constanza. Sous le squelette d'un cheval 

dans les champs. Avril. 

Astrapacus ulmi Rossi. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Famille des Silphidae. 

Sous-famille des Silphinae. 

Silpha laevigata Fab. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Famille des Scaphididae. 

Scaphidium 4-maculatum Oliv. Foret de Comana. Octobre, 

Famille des Cucujidae. 

Broutes planatus Lin. Foret de Comana. Octobre. 

Famille des Dermestidae. 

Dermestes lardarius Lin. Constanza. Contre les murs des maisons. Avril. 

Famille des Lucanidae. 

Sous-famille des Lucaninae. 
Lucanus cervus Lin. Filaret pres Bucarest. Juin. 

Dorcus parallehpipedus Lin. Foret de Comana. Juin. 
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Famille des Scarabaeidae. 

Sous-famille des Coprinae. 

Sisyphus Schaefieri Lin. Comana, le long de la voie ferree qui conduit 

ă Giurgiu. Juin. Mangalia, bords du lac. Mai. E N 

Gymnopleurus mopsus Pal. Mangalia, bords du lac. Mai. Comana, le long ă 
de la voie ferrce qui va ă Giurgiu. Juin. 2 Sia E 

Sous-famille des Oryetinae. 
Fentodon monodon Fab. Mangalia, bords du. lac. Mai. Constanza, bords 

du lac de la Tannerie. Avril. Bucarest, quais de la Dimbovitza. Avril, 

Oryctes nasicornis Lin. Bucarest. Avril. | 
Sous-famille des Cetoninae. 

Ozythyrea stictica Lin. Comana, le long de la voie ferr6e qui conduit 

a Giurgiu. Juin. Bucarest, la Chaussce. Mai. 
Tropinota hirtella Lin. Bucarest. Avril. Comana, le long de la voie ferrce 

qui conduit ă Giurgiu. Juin. 

Cetonia floricola Herbst. Mangalia, bords du lac. Mai. var: obscuraza And. E 

Cetonta floricola Herbst. var: metalhca Payk. Filaret pr&s Bucarest. Juin. 

Valgus hemipterus Lin. Bucarest. Mars, Juin. Filaret pr&s de Bucarest. Mai. ; 

Famille des Buprestidae. 

Psiloptera lugubris Fab. Comana, le long de la voie ferrâe qui conduit 

ă Giurgiu. Juin. | i 

Acmaeodera pilosellae Bon. Comana, bords du marais longeant la voie 

ferree qui va ă Giurgiu. Juin. 

Agrilus viridis Lin. Bucarest. Aott. 

Furythyrea austriaca Lin. Bucarest. Juin. 

Famille des Elateridae. 

Lacon murinus Lin. Sinaia. Mai. 

Melanotus rufipes Herbst. Bucarest, la Chaussce. Mai. 

Cardiophovus cinereus Herbst. var: Zestaceus Fab. Mangalia, bords du 

lac. Mai. 

Famille d=s Malacodermidae. 

Sous-famille des Telephorinae. 

Rhagonycha meianura Oliv Bucarest, la Chaussce. Juin. 
Famille des Tenebrionidae. 

Sous-famille des Pimelinae. | 
Fimeha subglobosa Pal. Constanza, champs des environs. Avril. Mangalia, 

bords du lac. Mai. 

Sous-famille des Opatrinae. 
Opatrum sabulosum Lin. Constanza, sous les pierres au bord du Sp 

Avril. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Opatrum pusillum Fab. Mangalia, bords du lac. Mai. Filaret pres de i: 

carest. Mai. 

Sous-famille des Tenebrioninae. 
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Tenebrio obscurus Fab. Bucarest. Avril. Juin. 

“Tenebrio moktor Lin. Bucarest. Juin. 

Famille des Cantharidae. 

Sous-famille des Meloinae. 
Meloe bimbatus Lin. Mangalia, champs des environs. Avril. 

Weloe variegatus Donov. Constanza, sables au bord du lac de la Tan- 

nerie. Avril. 

Sous-famille des Cantharinae. 
Cantharis vesicatoria Lin. Bucarest. Aott, 

Famille des Curculionidae. 

Sous-famille des Otiorhynchinae. 

Otiorhuuchus maxillosus Gylh. Constanza, sous les pierres au bord du 

golfe. Avril. Mangalia, foret dacacias. Mai. 

Oriorhynchus unicolor Herbst. Sinaia. Mai. 

Oriorhynchus gemmatus Fab. Sinaia. Mai. 

Sous-famille des Molytinae. 

Molytes germanus Lin. Sinaia. Mai. 

Sous-famille des Hylobiinae. 
Lepyrus colon Lin. Filaret pres de Bucarest. Juin. 

Hylobius abietis Lin. Sinaia. Mai. 
Sous-famille des Lixinae. 
Bothynoderes lagopus Fahrs. Comana, le long de la voie ferree qui con- 

duit ă Giurgiu. Juin. 

Bot/huymoderes punctiventris Germ. Constanza, contre les murs des maisons: 

Avril. 

Sons-famille des Attelabinae. 
Atielabus curculionides Lin. Comana, le long de la voie ferree qui con- 

duit ă Giurgiu. Juin. 

Famille des Cerambycidae. 

Sous-famille des Lepturinae. 

Rhagium inguisitor Lin. indagator Fab. Sinaia. Mai. 

Sous-famille des Cerambycinae. 
Cerambuyz cerdo Lin. Bucarest. Juin. 

Phuymatodes vanabilis Lin. Comana, le long de la voie ferree qui con- 

duit ă Giurgiu. Juin. Bucarest. Juin. 

Ciytanthus spectosus Sehnd. Comana, le long de la voie ferrce qui con: 
duit ă Giurgiu. Juin. 

 Clytanthus fisuratus Scop. Comana, le long de la voie ferree qui con- 
duit ă Giurgiu. Juin. 

Clylanthus semipunctatus Fab. Bucarest. Aott, 
Sous-famille des Laminae. 
Dorcadion equestre Laxm, Constanza, falaises au fond du golfe. Avril, 
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Dorcadiou nigritarse Stev. Mangalia, bords du lac. Mai. Constanza, sous 

les pierres au bord du golfe. Avril. 

Dorcadion fulvum Scop. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Neodorcadion binileatum CGerm. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Famille des Chrysomelidae. 

Sous-famille des Clytrinae. 

Clytra îaeviuscula Rtz. Comana, le long de la voie issa qui conduit 

ă Giurgiu. Juin. 

Ciytra limbata Lacord. Bucarest, la Chaussce. Mai. 

Sous-famille des Cryptocephalinae. 

Cryptocephalus violaceus Fab. Foret de Comana. Juin. 
Cryptocephalus aureolus Suf. Comana, le long de la voie ferree qui con- 

duit ă Giurgiu. Juin. 

Sous-famille des Chrysomelinae. 

Timarcha coriaria Fab. Environs de Mangalia. Avril. 

Entomoscelis suturalis Weise. Giurgiu, contre le mur d'une maison. Mai. 

Entomoscelis sacra Oliv. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Sous-famille des Alticinae. 
Crepidodera helxines Lin. Sinaia Mai. Filaret pres de Bucarest. Juin. 

Famille des Coccinellidae. 

Adonia mutabils Scrib. Foret de Comana. Octobre. 

Adaha bpunctata Lin. Foret de Comana. Octobre. - 

Coccinella 7-punctata Oliv. Pantelimon. Aotit. Foret de Comana. Octobre 

Pare. pres du lac „de Dei. OQetobme; 

[Halyzta 1q-guttata Lin. Sinaia. Aoctt. 

Exocomus auritus Scrib. Foret de Comana. Octobre. 

HEMIPTERES-HETEROPTERES 
UNE NOUVELLE FORME DANS LE GENRE RANATRA 

DESCRIPTION D'UNE ESPECE NOUVELLE 

PAR 

A. L. MONTANDON 

Ranatra compressicollis nov. sp. Tete brunatre foncee, transversale, ă 

peine un peu plus large, yeux compris, que la partie anterieure du pro- 

notum ; yeux assez forts, pas plus larges que longs, aussi larges que les- 

pace interoculaire ; le tiers antcrieur du cote interne de Loeil, libre, non 
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soude ă la joue qui savance cependant un peu sinuce, au delă du niveau 

de langle antcrieur de Loeil, laissant entre elle et la partie anterieure de 

Voeil une profonde fissure tout ă fait remarquable et tres visible en re- 

gardant insecte en dessus; les joues un peu en bourrelet Ieg&rement con- 

tourn€ de chaque cote de la partie mediane dont elles sont separces par 

un sillon assez profond, ornces de quelques soies &parses assez longues; 

la partie mediane un peu relevee, assez convexe, saillante aussi en avant 

de sorte que le bord antcrieur de la tete est faiblement trilobe. 

Pronotum non râtreci aux angles antcrieurs situes sur le mmeme niveau 

lateral que la dilatation antcrieure dont ils sont le prolongement au devant 

d'une faible sinuosit€ laterale. Derriăre cette dilatation presque deux fois, 

plus large que longue la partie antcrieure du pronotum se retrecit insen- 

siblement en un col assez long, un peu arqu€ et assez convexe en dessus, 

aplati en dessous. La partie posterieure du pronotum separce de la partie 

anterieure par un sillon transversal bien visible, un peu oblique de chaque 

cote et &troitement interrompu au milieu, plus courte que le col compris 

entre le sillon transversal et la dilatation de la partie antcrieure, s'lar- 

gissant tr&s sensiblement sur les deux tiers anterieurs avec les cot6s la- 

teraux subparallăles sur le tiers posterieur de sorte quaux angles hume- 

raux elle est environ une fois et demi plus large que le devant du pro- 

notum, et sa longueur sur la ligne mediane depuis la profonde €chancrure 

du devant de l'ecusson jusqu'au sillon transversal est egale ă un peu plus 

de la moitic de la longueur de la partie anterieure. Toute la partie an- 

terieure du pronotum brunâtre foncce jusqu'au sillon transversal; la partie 

posterieure beaucoup plus claire, presque flave. | 

Ecusson brun noiratre sur un peu plus de la moitie basilaire avec la 

partie posterieure presque flave. 

Elytres ne recouvrant pas le dernier segment abdominal, avec la corie 

dun brun rougeatre un peu moins fonce vers la base: membrane noire 

a nervures en reseau assez serr€ et tres irregulier. 

Dessous du corps noirâtre avec la partie post&rieure des cotes late- 

raux du prosternum, deux taches longitudinales sur le mesosternum au 

devant des hanches intermediaires, et le connexivum en dessous flaves. 

Mesosternum assez fortement convexe; metasternum un peu releve longi- 

tudinalement au milieu de sa partie posterieure dirigce en forme de ca- 

rene arrondie entre les hanches posterieures, laissant ă decouvert une tr&s 

faible portion du premier segment abdominal. Valvule genitale prolongee 

en longue pointe aigue un peu arquce ă Lextremite, depassant le dernier 

segment abdominal d'environ le tiers de sa longueur. Appendices courts 

et assez greles, environ les trois quarts de la longueur de abdomen. 

Pattes brunatres avec des anneaux flaves, tibias anterieurs unidentes, 

femurs posterieurs depassant un peu Lextr&mite du quatrieme segment ab. 

dominal, subegeaux en longueur aux femurs intermediaires. 
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Longueur 43 millim. jusquă Lextremite de la valvule genitale, 64 mi SĂ 

- limâtres avec les appendices. “ 

Largeur de la tete, yeux compris 3,6 m.; du pronotum en arricre 

4,8 m.; de labdomen au milieu 5 millimetres. 

Patrie: Venezuela. Musce de Stockholm et ma collection. 

Par les fissures de la partie antârieure de la tâte comme aussi par la 

forme un peu arquce de la partie antcrieure Se pronotum tr&s aplatie 

en dessous, cette curieuse espece differe tout ă fait des formes voisines 

et pourrait meme former un genre ă part puur lequel je Prepese le 

nom de Amphischizops, 

Amphischizops compressicollis. Montand: 
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ASUPRA PRESENȚEI CALLOVIANULUI IN CARPATII ROMANESCI 
DE 

D-l |. SIMIONESCU (Viena) 

In scurta dare de semă asupra cercetărilor făcute în vara acesta, în 

basenul Dimbovicioarei (1) am atras atențiunea asupra unor calcaruri cu 

totul deosebite de acela ce formeză mai în întregime munții localității 

studiate. Ele apar pe o mică întindere la obiîrșia pîriului ce se scurge 

din Graiul Lupului un mic deal ce prelungesce Măgura către Rîuscra. 

Apucând de la Rzcâr pe stînga acestui rii, se ajunge la gura Văzi Lu- 

pului săpată cu totul în șisturi cristaline. La o mică distanță în susul 

acestei rîpe, nisce îngrămădiri de bolovani rotundiţi, atrag atențiunea. 

Ei sunt aduși de ploile ce vin din deal, și rupți din puhdiele ce nu de- 

parte se arăt la ivelă. Orînduirea bolovanilor, ne pote da o idee şi de 

orînduirea păturilor. 

De-asupra șisturilor cristaline apar nisce calcaruri roșietice, colorate în 

parte chiar cărămiziu şi străbătut de numerdse vine de calcit. In parte 

aceste calcaruri conțin numeroși crinoidi. Ele sunt acoperite de alte 

calcaruri, compacte, gălbui și cu silice. 

"In fine, vîrful dealului e format din nisce gresuri calcarose aprâpe o- 

olitice, străbătute și ele de calcit. 

Fosile am găsit atât în calcarurile roşii de la basă cât și în cele din 

virf. Pe când însă cele dintâi lăsă să fie în parte cu siguranță deter- 

minate, cele din urmă prin reaua lor păstrare abea fac posibilă denu- 

mirea generică. 

Determinarea, făcută în institutul paleontologic al Universităței din 

Viena, mi-a dat următârele forme: 

Sphenodus lougidens Ag. 

Belemnites semihastatus. Blainy. 

Rhacophylhites. tortisulcatus d Ord. 

Phuylloceras ptychoicum Quenst. 

Lima (Plagtostoma) rupicola Uhl. 

Astarte cf. subterminalis Mstr. 

Terebratula dorsophcata Sucss. 

Valaheimia margarita Oppel. 
Rhuuconella penninica Uhl, 

> Hausmauni, Zeuschuer. 
> Zisa Oppel. 

(1) Buletinul soc. scinț. 1897, No. 5 p. 454. 



60 BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE 

In afară de aceste se mai întîlnesc, r&i păstrate, numerâse bivalve cu 

ornamentațiune fină a scoicilor. 

Unele din formele arătate, aduc aminte pe acele găsite în unele locuri 

în păturile de A/aus (Klausschichten) a căror delimitare nu este încă 

făcută. Cu atât mai mult acestă apropiere de virstă sar putea face cu 

cât păturile de Klaus sunt bine desvoltate în S. O. Transilvaniei. ZZzzbic/ (1) 
le-a făcut cunoscut în Nagyhagymâs; /azzer şi Suess (2) a descris fauna 

de la Vestul Bucegilor; în timpul din urmă fed/ck (3) a atras atenți- 

unea asupra bogatei faune de la Szruzga, cam 30 km. spre est de Rucăr. 

In ultimele luni, avui ocasiunea să studiez mai de aprâpe multe din for- 

mele de la Strunga, culese pentru museele universităței și museul imperial 

din Viena. Nici o asemEnare nu există între acestă faună și cea din 

Valea Lupului. Dintre Ammonitii ce apr6pe esclusiv constituesc fauna 

de la Strunga, nici unul nu se găsesce în calcarul roșiu de lîngă Rucăr: 

Tot așa se pare a fi și cu brachiopodele. fede citează numai 7/erc- 

bratula ventricosa Ziet, iar eu găsii și R/uynconella coaretala var, Miscel!a 
oppel. Ambele nu se întilnesc între formele mai sus citate. | 

Așa dar este esclusă vîrsta păturilor de Klaus pentru calcarurile roșiy 

din Valea Lupului, care par a fi mai recente. 

Un punct de comparație îmi procură lucrarea d-lui Prof. U//zg, asupra 

faunei ca//ovzene din Babierzowka lângă Neumarkt în Galiţia de Vest (4) 

în care se cuprinde mai tâte formele înșirate mai sus. Acele chiar cari 

acolo nu se întîlnesc (Zer. dorsophicata, Valdh. margarita) sant carac- 

teristice aiurea (Francia, Vils) depositelor calloviene. 

O analogă faună fu descrisă în ultimul timp de către Pazona din 

Acque Fredde pe partea italienescă a lacului de Guarda (5). Scopul acestei 

notițe ne fiind de cât de a face cunoscut presența acestor deposite cal- 

loviene și în Carpaţii românesci, îmi reserv dreptul de a veni asupra 

amănunțimilor de asem&nare a faunei acestor diferite localități în lucrarea 

ce o pregătesc asupra constituției geologice a întregei regiuni a basenului 

Dimbovicidrei. 

(1) Szekler land p. 129. 

(2) Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt p. 1867, p. 28 şi 126. 

(3) Ibid. 1896 p. 69. 
(4) Iahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt Bd. XXVIII 1878 p. 641; Bd. XXXI 

1881 p. 381; Bd. XL, 1890 p. 

(5) Mem. Academia dei Lincei Serie 4 vol. VII, 1894. 

PPE ot 
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STUDII GEOLOGICE IN DISTRICTUL SUCEAVA 
DE 

SAVA ATHANASIU 

Presentat la 2],, Februarie, 1898. 

In vara anului trecut 1897, mi sa acordat de Ministerul instrucţiunii un 

ajutor de 500 lei pentru studii geologice în județul Suceava. Observațiile 

pe care le-am făcut în August și Septembrie le dau în cele ce urmeză în 

o serie de comunicări relative la diferite regiuni. Atenţiunea mi-a fost înainte 

de tote îndreptată asupra depositelor sedimentare fosilifere din acest județ, 

nu am neglijat însă cu totul și cele-lalte regiuni, pentru a-mi face din pro- 

pria vedere o idee de împrejurările geotectonice a acestei părți interesante 

din arcul carpatic, Pentru înregistrarea faptelor m'am servit de foile res- 

pective din harta topografică, scara 1:50000, a Marelui Stat- Major român 

1. Privire generală asupra structurei geologice. 

Nu cunscem în Carpaţii României nici o regiune care să ne presinte 

o secțiune mai complectă a regiunii carpatice, de cât regiunea din județu, 

Suceava, cuprinsă între riul Moldova la Est și înălțimele Călimanilor la 

West. Dacă din punct de vedere paleontologic, acestă regiune est pote 

una dintre cele mai puțin favorisate, cum de alt-fel și este de așteptat 

tinend cont de natura terenurilor ce o constituesc, din punct de vedere 

geotectonic și petrografic este regiunea cea mai interesantă din Carpaţii 

României. T6te zonele constitutive ale arcului carpatic le avem aici repre- 

sentate numai pe solul României, în condiţițiuni de ajuns de favorabile 

pentru studii, și cercetarea amănunțită a acestei regiuni, ar contribui nu 

puțin pentru eluciderea multor cestiuni întunecose din geologia Carpaţilor. 

In strinsă legătură cu structura geologică diferită, deosebim în înfățo- 

șarea generală a terenului 3 tipuri de structură; pornind de la Est spre 

West avem: ÎI. Platoul sarmatic, II. Arcul carpatic, III. Masele eruptive 

terțiare. 

In constituția geologică a arcului carpatic, pornind de la marginea sa 

externă, deosebim zonele următore: 1. Zona Flyschului. 2. Zona Klippelor. 

3. Zona șisturilor cristaline, în fine la marginea sa internă avem, 4. depo- 

sitele crezacice superidre de la Glodu și depositele cogene cu numulzți din 

basenul Dornei. 

Schema următâre represintă aceste părți constitutive ale județului Su- 

ceva în succesiunea lor horizontală, așa cum ne-ar fi representate pe charta 

geologică. 
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II 
III Arcul carpatic | i! | 

Masele eruptive 4 3 2 1 i | 
terțiare Eogen Masa Klippe Flysch Platoul sarmatic 

= „| șisturilor (Eogen - între 

Călimani sa a cristaline | (Neocom) | și cretacic 
ie -| superior) | Moldova și Siret 

Regiunea Klippelor 
Ost-Carpatice 

Reoi iei Platoul | 
egiunea carpatică | Ru pole 

|. Platoul sarmatic. Alcătuesce în întregime regiunea dintre Siret și Mol- 

dova, continuându-se la Nord-Est și Est cu marele Platou Ruso-Podolic. 

Pretutindine unde straturile sale se arată descoperite, ele apar horizontale. 

nederanjate din aședarea lor primitivă. El e constituit la basă din azgi/e 

plastice albăstrii, eşind la iveală pretutindenea în fundul pâraelor și for- 

mând stratul inpermeabil a regiunei. In aceste Argile sunt cuprinse lig- 

niturile de la Soldănesci, Rădășeni, Rotopănesci etc. Date positive asupra 

vîrstei acestor argile lipsesc până acum. E probabil ca să fie de aceiași 

vîrstă cu Zegelul de Hernals care formeză membrul inferior al sarmati- 

cului în basenul Vienei. De-asupra argilelor albastre, urmeză o alternanță 

puternică de păszpuzri cu Ceriţi, bancuri de calcar volitic și pături subtiri 

de argile năsipose. In fine de-asupra acestora, imediat sub l&ss, o pătură 

de areile năsipose gălbii, care pe une locuri atinge o grosime de 3 m. 

Aceste argile superidre, nu conține fosilele obicinuite sarmatice ; în câte-va 

locuri am găsit urme de școici de apă dulce, deci nar fi hazardat dacă 

le-am considera ca 7epresentând deposite de apă dulce în acestă parte « 

Moldovei. 

Ceia ce caracteriseză relieful, acestei porțiuni a platoului sarmatic sunt 

prăbuşiturile de teren causate de erosiuni subterane, Apela de infiltrațiune, 

în drumul lor sub-păminten, iai cu dînsul năsipul din straturile inferidre ; 

din causa acestui defect de masă, straturile superioare se culundă la ori- 

gina pâraelor și de-alungul lor. Fenomenul își găsesce deci explicarea în 

constituția geologică a solului. Exemple admirabile de aceste prăbuşituri 

găsim la: Rădășeni, Hârtop, Huși, etc. 

II. Arcul Carpatic. Sub acest nume coprindem tote formațiunile geolo- 

gice care ai luat parte la mișcările horizontale, prin urmare au fost plisate. 

Călimanii sunt cuprinși în regiunea Carpatică, dacă sub acest nume voim 

să înțelegem totă partea muntâsă în general, dar ei nu pot să aparțină 

la arcul Carpatic proprii dis, ne luând parte la mișcările cari "i-au dat 

nascere. Asupra marginei externe a Carpaţilor din Moldova de sus, găsim 

în literatura streină cele mai eronate idei. Lehmann, d. e., și Anton Reh- 

i] 
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mann de la Lemberg, considera ca margine externă, Siretul. De la gra- 

nița Bucovinei, la Drăceni, și pînă aprâpe de Baia, apa Moldovei, formeză 

exact limita între regiunea Carpatică și platoul sarmatic. Mai în jos spre 

Rișca și Brusturi, marginea externă a Carpaţilor deviadă ceva în drepta 

Moldovii, căci și aici găsim deposite Sarmatice horizontale. In general putem 

dar să considerăm ca limită naturală, a regiunei Carpatice, în județul Su- 

ceava, riul Moldova. 

Marginea internă a arculului Carpatic, o putem observa pe solul Româ- 

niei, numai intre șarul Dornei la Nord și gura Drăgoiesci la Sud. Pe acestă 

distanță ea este definită p7zn O /znze de ruptu ră, care urmeză exact direcția 

NS., și pe care o vom numi după păraele unde se presintă în chipul ce: 

mai caracteristic, /7pza de ruptură Călimănei- Drăgoiasa. Pe acestă linie, 

a cărei lungime e aprâpe 15 k., sunt înșirate 4 isvore de Burcut: la Șăru 

în Bucovina și în Moldova, pe pâriul Serișor la Panace și la Păltiniș; aceste 

2 din urmă nu le-am v&dut nicăiri menționate. Mișcările verticale în scorța 

pămîntului, care acompaniază în general concavitatea catenelor muntose, 

le găsim representate și aici. Micul basen al Dornei nu este 'alt-ceva de 

cât un mic fasen de scufundare. FI este constituit spre Est din o bandă 

îngustă de șisturi cristaline, deslipită din masa principală după linia de 

ruptură și scoborită la un nivel mult mai jos. Spre West din deposite 

Eogene, în faciul flyschului și calcaruri cu numuliți. Totul e înconjurat 

spre Sud și West, de masele andesitice ale Calimanilor. Scufundarea acestui 

basen a avut loc după depunerea depositelor eogene și înainte de erup- 

țiunea andesiturilor, căci pe pâriul Pricobenilor, între dealul Măganului și 

Picioru-Lat, vedem depositele eogene acoperite de andesituri și tufuri 

andesitice. 

Să considerăm acum în parte, fie-care zonă constitutivă a arcului Carpatic. 

1. Zona Piyschului. Marginea sa externă, este după cum am vedut riul 

Moldova. La West e mărginită de o linie care începe la granița Bucovinei 

între muntele Grebenu și muntele Lung, tae Bistrița ceva mai sus de gura 

pâriului Cotirgași, după ce mai întâiui a trimes o ramură îngustă spre 

West, în pâriul Holdiţei, traverseză apoi pâriul Borca între gura Steghidrei 

și gura pâriului Sec (sub piciorul Dohotăriei pe stânga Borcei), trece apoi 

peste pâriul Stejarului, mai sus de pichetul Stejar No. 1, în județul Nemt. 

O secțiune complectă în t6tă acestă zonă puternică a Flyschului, o ob- 

tinem dacă pornim de la Mălini pe Suha mare în sus, trecem stinișora, 

linia despărțitore a apelor între Moldova și Bistrița, scoborâm apoi pe 

Sabasa, trecem Bistrița la Borca și înaintăm pe pârîul Borca pînă la gura 

Steghidrei. In acestă secțiune vedem o succesiune admirabilă de cute, cu 

direcția mai pretutindene N 30% W, în fârte puţine locuri acul magnetic 

deviază de linia N—S spre Ost. Aceste cute sunt cz a7â/ mai strînse cu 

cât ne apropiem de marginea externă. Aşa că pe Suha mare, avem înaintea 
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n6stră cyte îsociinale înpruse spre Est, adică spre marginea externă a 

arcului carpatic. . 

Exemple admirabile vedem la Drăcezi în dealul Pleșu și pe Suha mare. 
Puterea tangenţială care a dat nascere arcului Carpatic, a pornit de la 

marginea internă în direcția WSW-—NNE, perpendicular pe direcția ca- 

tenelor muntose ale regiunei. 

In privința vîrstei Flyschului, nu 'mi-a lost dat nici mie, ca și celor din- 

aintea mea, a aduce vre-o dovadă paleontologică sigură. Afară de așa 

numitele /cozde, Flyeroglyphe, care nu ne spun nimic, nam mai găsit 

alt-ceva, cu tâte că am întrebuințat 10 dile pentru zona Flyschului Aceiași 

succesiune plicticâse de gresuri, marne, șisturi argilâse foi6se, bancuri de 

calcar, etc., pustii de ori-ce urmă de viață, și pe ori-cine cerceteză acestă 

regiune "l surprinde mai mult acestă lipsă complectă, de cât dacă ar găsi 

ceva. O atențiune specială merită în acestă privință conglomeratele puter- 

nice de pe Stinișoră; aceste conglomerate sunt constituite din bucăți mari, 

de șisturi cristaline, gresuri, quarțituri și calcaruri neocomiene cu corali, 

pe cari le găsim și în zona Klippelor pe Rarău. 

Ideia cea mai naturală care ne vine în minte, este deci să considerăm 

aceste conglomerate ca imediat mai tinere de cât calcarul neocom cu re- 

quienii din zona Klippelor, adică Cepomane ; neapărat că nu e exclusă 

posibilitatea ca să fie și mai tinere; din alte consideraţii însă pe care le 

vom vedea, zârsta cretacică superidră a portiunei interne a Jlyschuhuti este 

aprope sugură. 

Pe charta geologică a județului Suceava, d-l Grigorie Ștefănescu, con- 

sideră mai tâtă zona flyschului ca cocezze, numai la marginea internă 

însemnă o bandă de vîrstă problematică cretacică. Că o parte de Flysch 

este terțiar, lucrul este indiscutabil; în flyschul din Bucovina, considerat 

de Paul ca cretacic, profesor Uhlig citeză numuliţi. Parte din flysch însă 

din spre zona Klippelor și șisturile cristaline, pînă dincolo de stinișoră 

este aprope sigur de vîrstă Cenomană. Dovedi paleontoligice lipsesc ce- 

dreptul pînă acum în Suceava, dar consideraţii cari ai aceiași valdre de 

convingere, ne face să nu ne îndoim de virsta cretacică superidră a părței 

interne flyschului. Voiă avea ocasie a reveni în cele următâre mai înde- 

taliă asupra acestor consideraţiuni. Aici relevez faptul următor : 

Transgresiunea cretacică a început în regiunea de care ne ocupăm cu 

cenomanul; la Glodu, ca și în Bucovina la Cirlibaba, și în Maramureș. 

Fresurile cu kaooyra columba și conglomeratele ae căstă (Standeonglomerat) 

se razimă imediat pe șisturile cristaline Victor Ubhlig a arătat că aceste 

brațuri ale mărei cenomane, înaintate în interiorul arcului "carpatic, co- 

municai cu largul mărei, prin regiunea la NE de Cărlibaba, în dreptul 

muntelui Lucina. Marea menomana a trebuit darsă înconjure la exterior 

zona Klippelor și zona șisturilor cristaline, Presența transgresiunei cenomane 



BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 65 
E 

la Glodu, ne arată dar în chip vădit, presența depositelor cenomane la 

partea internă a flyschului. 

2. Zona Khppelor. Sub acest nume înțeleg depositele sedimentare me- 

sozoice mai vechi de cât gau/r-ul. Acestă zonă o găsim destul de bine 

representată în judeţul Suceava, între zona flyschului și masa  șisturilor 

cristaline. Ea ni se arată pe linia de graniță cu Bucovina între pietrele 

Dâinnei la Nord și muntele Grebenul la Sud, formând o bandă continuă 

numai în jumătatea sa nordică pînă în Larnițe, pe când în jurnetatea su- 

dică, între Clifele și Aluniș și între acesta și Grebenele, este întreruptă de 

şisturi cristaline. La Sud de Greben, zona klippelor dispare în Suceava 

și zona flyschului vine direct în atingere cu masa șisturilor cristaline; apare 

însă din nou în Neamţ de-a stânga Bistriciorei, în apropierea pasului Tul- 

gheș, de unde se continuă apoi mai departe în Transilvania cu regiunea 

Klipelor din Nagy-Hagymas. Spre Nord-Est, se legă cu klippele din Bu- 

cuvina, Maramureș, și prin o serie neîntreruptă de alte klippe, cu zona 

sudică a klippelor din munţii Pienini, cu cele din valea Arvei, și în fine 

cu Klippele din valea Waagului în Carpaţii de Nord West. 

În privința vîrstei acestor klippe, d-l Grigorie Stefănescu le consideră 

ca fermice, triasice şi neotomiene. Pentru virsta fermică și friasică nu 

avem însă absolut nici o dovadă până acum, și dacă Paul înseamnă pe 

charta Bucovinei, în acestă regiune a Rarăului Z7zaszc și permic, o tace 

pentru că la Pojuriţa în pâriul Cailor a găsit câți-va Amoniţi triasici, ca 

Trachyceras etc. 

Acesta însă nu ne pote face, să admitem ca și mai jos pe Rarău, ar 

urma numai ce cât 47as, căci variația de constituţie geologică pe distanțe 

chiar de câte-va deci de metri este caracteristică zonei klippelor. Am. în- 

trebuințat cea mai mare parte de timp pentru studiul acestei zone, și nu 

am găsit de cât fosile zeocomzene, de jos, deasupra șisturilor cristaline și 

până în virful Rarăului. Aici menționez numai abundența fegrienz7or, 

forme incontestabil zeocomzene superidre. 

3. Masa sisturilor cristaline. Formeză cum se știe mai tot colțul de 

NW. al Moldovei. Ea este mărginită la NE. și Est de zona klippelor 

și de marginea internă a Flyschului, iar la Vest de /zpza de rupzură Ca- 

Zimanel-Drăgoiasa, de la marginea internă a arcului carpatic. Acestă masă 

de sisturi cristaline formeză un tot cu masele cristaline din colțul Sud- 

vestic al Bucovinei și din Maramureș şi cu cele din Transilvania la Est 

de Calimani. Ea formeză osătura muntâsă a judeţului Suceava. Piscurile 

cele mai înalte aprâpe de 2.000: ca: Pietrosul, Scara, Căboiii, Bărnaru, 

Grinţesul, Budacu, Tibleș, sunt așezate în axa unui mare anticlinal, cu 
direcția NNW-—SSE. Acest anticlinal îl observăm admirabil în capătul de 

Nord al Pietrosului, la Cheile Bistriţei, în punctul numit la Coif. Masivul 

Rarăului se sprijină tocmai pe aripa de Est a acestui puternic anticlinal. 

In direcțiunea axei acestui anticlinal, spre NNW, în Bucovina, se ridică 

i) 
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majestos cu formele sale rotundite, Grzmâ/au/, cel mai înalt din munţii 

Bucovinei, ca o continuare a Pietrosului. Riul Bisiriţa străbate acestă ba- 

rieră aprâpe de 2000“, la intrarea sa în Moldova, pentru a trece în 

Estul catenei principale a șisturilor cristaline, dând ast-fel nascere «cheilor 

Bistriței», sceneria cea mai impunătore din acestă parte a Carpaţilor. Pentru 

a ne face o idee de acestă putere colosală de erosiune să considerăm 

cifrele următâre: albia Bistriței la Chei aprope 750*:, Virful Pietrosului 

2107*:, Virful Giumălaului 1850; Deci o erosiune în gneisuri și micașisturi 

de peste 1000», în adincime. 

Cum vedem un exemplu admirabil de o va/e zransversală (Durchbruch- 

thal) cum avem în strebaterea Dunărei la porțile de fer, a Oltului la Turnul 

roș.. Am adus aceste fapte pentru că el stă în legătură cu împrejurările 
> 

geotectonice ale regiunei, de care ne ocupăm, de aceea să insistăm încă 

ceva asupra lui. Este acestă tăetură de-a curmedişul masei cristaline, numai 

resultatul erosiunei Bistriţei, ori pote al unor împrejurări tectonice? R&s- 

punsul nu l-am putut căpăta de cât din studiul morphologic amănunțit al 

celor dou capete învecinate: a Giumălaului și a Petrosului. Timpul nu 

mi-a permis, și regiunea Petrosului din acestă parte este numai cu multă 

trudă accesibilă. După cât am putut observa din înălțimele învec'nate, sar 

părea că Pietrosul se lasă spre Chei în formă de zerase. Dacă acest fapt 

se adeveresce și dacă și alte urme fluviatile vin în ajutor, atunci nu mai 

rămâne îndoială că avem de-aface numai cu o erosiune. Tinend cont că 

la intrarea Bistriţei în Moldova albia sa are o atitudine de abia 800», și 

că basenul Dornei, care se continuă pînă aici, are o altitudine cuprinsă 

cam între 800 și 900", e natural să ne întrebăm, de ce Bistrița nu a 

găsit mai comod drumul spre basenul Dornei, de cât să-și facă intrarea 

cu atâta trudă strebătend o barieră de peste 1000»? Am avea dar în 

acestă parte a Bistriţei un exemplu splendid de o va/e anrecedenză ; 

valea e mai veche de cât muntele, pe care-l strebate. Cum admite 

Powel pentru Green River, care străbate Uintah, «riul există înainte de 

ridicarea muntelui și posedă putere de erosiune în de-ajuns, ca să potă 

săpa atâta pe cât muntele se ridică, întocmai precum un ferăstrău tae în 

trunchiul, ce'i stă înainte» (Richthofen. Fiihrer fiir Forschungsreisende p. 191). 

Se știe că un caracter al văz/or antecedente, este tocmai faptul că origina 

lor stă în un nivel mai jos de cât câmele, pe care le străbate. Acest fapt 

'] găsim la multe rîuri, cari străbat masa cristalină din Suceava; dau aici 

numai 2 exemple. Bărnărelu la origină, înălțimi între 1300 și 1400, stră- 

bate coma între Greaban (1624"*:) și Scăricica (1716*:). Bărnaru la ori- 

gină între 1400 și 1300", străbate coma între Barnar (1700":) și Căboiu 
(1658*-). Cum vedem, linia despărțitore a apelor între Bistrița și basenul 
Dornei, nu coincide cu axa piscurilor celor mai înalte, ci e împinsă mult 

mai spre West; despre o grosiune regresivă  |tiickschreitende Erosion) în 

sensul lui Lowl, nici nu pote fi vorbă. | 
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Din studiul morphologic a masei șisturilor cristaline, am conchide dar 

că acestă masă sub forma, pe care o vedem e mai nouă de cât vturile, care 

"o strebat. Succesiunea de cute: regulate, pe care le observăm în văile 

transversale, ce o strebat, faptul că depositele cretacice superidre de la 

Glodu sunt cuzaze concordaut cu șisturile cristaline, faptul ca flyschul de 

pe IHoldița în sus de Broșteni e cuprins cu totul în șisturile cristaline și 

cutat concordant cu densele, ne silesc să admitem că /p/âzosarea actuală 

a masei de şisturi cristaline e căpătată cel mult la începutul periodei ter- 

fiare. Vom vedea îndată, ce importanță are acest fapt în istoria geologică 

a Carpaţilor estici. | 

Ambele aceste membre din urmă ale arcului carpatic, adica zona 4/p- 

elor neocomtiene Şi masa şisturilor cristaline, sunt considerate de profesor 

Victor Uhling de la Praga, ca făcend parte din marea K/pă Ost-Carpa- 

zică. In interpretarea nouă pe care o dă Klippelor, Ubhlig admite că Car- 

paţii ostici trebue să fie continuare a zonei sudice a Klippelor din Pre- 

nini (Carpaţii nordici), iar nu ca o continuare a Tatrei după cum sa con- 

siderat până acum. La finea zeocoma/ui și înainte de începutul gau/zu/u2, 
y yu 

mișcări considerabile în scorță, au avut loc în întrega regiune a Carpaţilor 

afară de Tatra ; la aceste mișcări au luat parte tote formațiunile sedimen- 

tare mai vechi de cât gaultul, împreună cu șisturile cristaline, desemnând 

Gre-cum conturul de astădi al arcului carpatic. 

In marea transgresiune cretacică de mai târdiă, aceste mase deja ridi- 

cate, apăreau ca un archipelag, cum ar fi de ex. astădi lanțul Antilelor în 

marea Mexicană. Ele alcătuiau așa numitele «Klippen». In klippe dar, care 

se pot cunbsce ușor pe teren prin relieful lor, trebue să întâlnim 7oze for- 

mafiunile vechi inclusiv neocomian, iat nu numai până în tithonic inclusiv, 

după cum se admitea până acum. Transgresiunea cretacică a început în 

Carpaţi în diferite timpuri: în Arva cu 9a7//4/, în Maramureș, Bucovina, 

Glodu cu cezormanul, în unele părți din Carpaţii Galiziei cu sezon, și 

sa continuat apoi cu transgresiunea eozeză, căci găsim în multe locuri 

în Carpaţi, calcaruri cu numuliți de-asupra depositelor cretacice superidre 

ori chiar direct pe șisturile cristaline. Aceste ape înaintate în interiorul ar- 

cului carpatic sub formă de brațe întinse, ori fjorduri, au trebuit să spele 

piciorul klippelor ori chiar pe une locuri să le acopere. Depositele pro- 

| venite din aceste transgresiuni, sunt numite de Ubhlig, «Klippenhiille» în- 

velișul klippelor. Ori unde le vom întâlni dar Zrebze să Je găsim discor- 

dant pe depositele mai vechi. Nu e locul să insistăm aici mai mult asupra 

acestei teorii, pote una din cele mai fructuose din câte sa emis până acum 

asupra istoriei geologice a Carpaţilor. Ea ne ușureză în chip considerabil 

cercetările, și aruncă o lumină neobicinuită asupra multor cestiuni nebuldse 

din geologia Carpaţilor, tocmai așa precum teoria atomilor conduce pe chi- 

mist în cercetările lui. In comunicarea asupra Rarăului vom reveni mai de 

aprope asupra klippelor, rămâne acum întrebarea, cum rămâne ideia pe 
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care am emis'o mai sus, că masa șisturilor cristaline din Suceva, a căpătat 

configurațiunea actuală în o dată mult mai recentă de cât cretacicul  Su- 

perior? 

Neapărat că lămurirea mai de aprope a acestei întrebări, reclamă cer- 

cetări mult mai amănunțite, de cât acele pe care le-am făcut eă, mai mult 

incidental în scurtul timp, ce am putut să îl consacru șisturilor cristaline. 

Geologul și petrograful trebue să se ajute reciproc în acestă importantă 

întrebare. 

Faptul însă există și teoria trebue modificată, ca în calapodul ei să în- 

capă tâte faptele, cât se pote de comod, nesilite. Forte probabil că o cz- 

fare postumă în neogen, a încurcat raporturile geotectonice în așa chip, 

că urmele cutelor mai vechi post-neocomiene numai prin cercetări tecto- 

nice și petrografice detailate pot să fie relevate. 

4. Depositele cretacice superidre de la Glodu și depositele cogene din 

basenul Dornei. Din cele spuse mai sus asupra klippelor, urmeză că am 

putea numi aceste deposite, îpve/izorea  klifpelor de la marginea internă 

a arcului carpatic, precum fiyschul îl învelesce la exterior. La Glodu găsim 

deposite cenomane, redemate imediat pe șisturile cristaline, alcătuite din 

conglomerate de câstă, gresuri cu /rogyra columba, și marne cu Inoce- 

rami. Ele sunt pretutindenea înconjurate de șistunle cristaline și plisate con- 

cordant cu ele. 

In basenul Dornei, între banda îngustă deslipită din masa şisturilor cris- 

taline și scufundată după linia de ruptură, și între marginea abruptă a 

maselor andesitice, găsim deposite eogene în facesul petrografic al fly- 

schului, alcătuite din gresuzi, marne, şisturi lutose folose cu fucoidele obici- 

nuite, Și calcaruri, și conglomerate cu Numuliii. Aceste deposite sunt cu- 

tate cât se pote de regulat, în direcția Nord-Sud; în marginea de West 

se cufundă sub andesituri, în rest sunt pe une locuri gcoperife de tufuri 

andesitice, ori de un soiă de lehm, provenit din alterarea tufurilor. Cu 

marginea lor de Est se a/zpesc de șisturi cristaline, nu le vedem de-asupra 

lor. Că din aceste fapte trebue să conchidem la virsta peovu/canică a aude- 
szfurilor, numai e nevoe să mai spun. . 

III. Masele eruptive terțiare. Alcătuesc extremitatea colțului Suceavei, 

mărginită la Est de linia de ruptură Călimănel-Drăgoiasa și de marginea 

Westică a eogenului din basenul Dornei-Calimanii cu dependențele lor 

Pietrele roșii (triplex confinium). Lucaciu fac parte din aceste mase. In 

Sud se legă, cu cel mai puternic masiv eruptiv de la marginea internă a 

arcului Carpatic, cu masivul Hirghitei. O continuare spre Nord o vedem 

în andesiturile din munţii Rodnei. 

Pentru a ne face o idee de puterea colosală a acestor mase eruptive, 

să considerăm cifrele următore : Albia pâriului Călimănel, sub Deluganu, 

în Păltiniș, de unde încep Calimanii, are o altitudine de 1200*-. Virfu 

Calimanului 2013”, și a Pietrosului tot în Calimani 2107". 
9 PO PR ă | 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE 69 

Albia Negrei sub Piciorul Lat și a Smidei Nouă, de unde încep masele 
„ eruptive, are o altitudine de aprâpe 1000”: Virful Lucaciu 1771", și a 

Pietrelor roșii aprope 1700"-. O grosime de lavă dar de aprâpe 1000"; 

și acesta este în adever măsura grosimei, căci de jos pină sus, nu întâlnim 

alt-ceva de cât revărsări de lava antedesitică, aședate aprâpe horizontal, 

(Decken). Cum vedem un exemplu de puterea maselor eruptive, care nu 

puţin r&mâne în urma revărsărilor basaltice din Dear (2000*:), şi a celor 

din munții Cascadelor, între Mount Baker și Lasseris Peak care ating o 

grosime între 600—1200"*-. In fața acestei grosimi colosale nu ne putem 

îndoi, că erupțiunea acestor mase a trebuit să aibă loc pe altă cale de 

cât cea normală (erupţiune centrală), ea a trebuit să aibă loc prin eșirea 

lavei de-alungul unei crăpături (Spalteneruption), așa cum are loc în Islanda 

pe crăpătura /a/zs ori Sfaptar, și în Noua-Zelanda în erupțiunea lui Ta- 

rawera din 1886. Richthofen a insistat deja de mult asupra importanței 

acestor erupțiuni de crăpături în configurațiunea suprafeței pămîntului. 

Pentru masa eruptivă, de care vorbim, linia de ruptură Calimănel-Dră- 

goiasa în Nord, și cele 2 basenuri de scufundare de la Estul masei erup- 

tive a IHirghiţei: Gyergy6 Szt. Miclos, la origina Mureșului, si basenul 

Cicului, în cursul superior al Oltului, ne ar arăta direcțiune acestei cră- 

pături de la marginea internă a arcului carpatic moldovenesc, prin care 

'și au făcut eșirea masele eruptive. Isvorele încărcate cu acid carbonic de 

la Șaru, Coverca, Paltinis, Poiana-Vinului, Borca, Borsec, Tusnad și sol- 

fatara de la Biidos, înșirate de alungul acestei crăpături, sunt cel din 

urmă resunet al activității vulcanice terțiare. 
In privința constituţiei petrografice a acestor mase eruptive d-l Grigorie 

Ştefănescu ne vorbesce de esistența 7rachitu/ui. Este adevărat că mult 

timp Sa înțeles de geologii unguri sub acest nume, roci forte diferite, 

cuprindendu-se în grupa trachiturilor și rocile de aceiași categorie, fără 

sanidin și cu plagioclas, hornblenda și piroxen. Și tocmai acesta e pri- 

cina că aşa numita Serie a ui Richthofen: propylit, andesit, trachyt, 

rhyolit și basalt, nu mai are astă-di valorea, ce i se da mai înainte, căci 

termeni acestei serii au fost rău definiţii; sa cuprins d. e. sub numele 

de propilite nisce andesituri modificate de acţiuni secundare. (A. Michel- 

Levy în «La face de la terre» Ed. Suess. pag. 219). Rocele adunate de 

mine, în 3 dile de escursiune în masele eruptive, pe care le am deter- 

minat în Institutul Mineralogic și Petrographic de sub direcțiunea Pro- 

fesorului Tschermak, sz727 Zoe andesituri și anume din grupa andeszlurilor 

cu hypersthen a lui Rosenbusch. In câte-va esantilisne am găsit și /oru- 

A _ dlendă în cristali înconjurați cu o crustă de topire negră. Feldspathul e în 

. general /adrador. Aspectul esterior variază în adevăr, dar roca e una și 

A aceiași. 
In altă comunicare voii reveni mai de aprâpe asupra acestor roci. ln 

partea superidră a maselor eruptive și anume pe Caliman Ciribuc, Pie- 
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trele roșii am găsit o scorze andesiică, negră, cu masa (undamentală (Grund- 

masse) aprâpe în întregime sticlosă, cu cristali admirabili de plagioclas. Am 

avea dar de a face aici cu suprafața curentului de lavă. Dacă asemenea 

scorii Sar găsi r&spîndite și în cele-alte părți ale maselor eruptive, ne-ar 

arăta periodicitatea scurgerilor. 

Tufuri andesitice. O dependență a erupțiunii andesiturilor sunt și Zz- 

fauvile andesitice. Pină acum nu le-am v&dut menționate de nimenea în acestă 
parte a Moldovei. Sunt bine representate pe piriul Drăgoesci, pe coma 

delului Glodu, și mai puţin în basenul Dornei de-asupra eogenului. 

Acestea sunt ideile pe cari mi le-am făcut asupra structurei geologice 

generale a județului Succva, din observaţiile culese în August și Septem- 

brie vara trecută. Multe dintrînsele sunt pote sugerate, și își așteaptă 

întărirea deplină din alte observații. Dacă se pste dice de ceva că nu pste 

să fie nici odată complect, acesta se pâte mai tot-da-una aplica unei lu- 

crări geologice, mai ales când să îmbrățișază o întindere mai mare. Dar 

fie-care trebue, să tindă a face atâta cât pote în condițiunile, în cari se 

găsesce. 

Dacă ținem cont de succesiunea diferitelor zone constitutive ale arcului 

carpatic, enumerate mai sus, și mai adăogăm faptul că dincolo de Căli- 

mani, în basenul Mureșului, urmeză imediat după masele eruptive, depo- 

site neogene, conchidem: că arca/ carpatic în judetul Suceva are 0 struc- 

Zură unilaterală. i 

Să reluăm acum studiul fie-cărei regiuni în particular. Incepem cu de- 

positele cretacice de la Glodu. 

2. Depositele cretacice superidre de la Glodu. 

(cu o schiță geologică și 2 secțiuni). 

(Foile « Drăgoiasa» Seria VII, Col. N. și «Neagra Șarului» Seria VII Col 

O. din Charta topografică a Marelui Stat-Major român. Fâia A II—XXXVI 

din charta geologică a României). 
Regiunea de care ne ocupăm este situată la marginea vestică a masei 

de şisturi cristaline din Nord-Westul Moldovei, separată de masele erup- 

tive ale Călimanilor numai prin banda de șisturi cristaline din delul Dră- 

goesci. Cum se vede din schița alăturată, depositele cretacice sunt aşedate 

în o scobitură a șisturilor cristaline cuprinse între: Delul Vinăt (1640"-) 

la N., Dclul Glodului, (1460":) la NE, culmea Alunișului (1445*-) la Sud 

și Delul Drăgoesci (1450*:) la SW; pe când în axa regiune, pornind din 

Sud, găsim altitudinele: 1000”: la Gura Glodului, 1340*- pe delul Catrina- 

rilor și 1100*- la Păltiniș în Nord. Avem dar înaintea nostră ze fzord a 

mării cenomiane. Axa longitudinală a acestui tiord are direcția cam NE—SW 

ungimea ei e aprope 7**:; începend în NE la Păltiniș, în malul păriului 

Călimănel și terminându-se la SW, în Negra Broștenilor, la gura păriului 
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Glodu. Lărgimea cea mai mare, aprope 2*-500*, este în Sud, între delul 

Drăgoesci la West și delul Glodu la E. In jumătatea de Sud, regiunea cre 

tacică e străbătută aprope prin mijloc, de păriul Glodu și afluenții lui, 

și de aceia aici se și presintă cele mai interesante deschideri pentru studii. 

Limitele în detalia sunt: la West o linie care începe în Sud din părtul 

Negra, 1*=-.500*.- în jos de gura păriului Drăgoesci, tae extremitatea su- 

dică a delului Drăgoesci, urmeză apoi pe panta estică a acestui d€l, puțin 

mai jos de câmă, trece prin delul Stancului, pentru a se termina în că- 

tunul Păltiniș ; limita de Est începe în Sud din părîul care curge între Pi- 

ciorul Primăvăratecului și Piciorul Văcăriei și se varsă în Neagra puțin 

mai jos de Gura Glodului, urmeză apoi pe sub coma delului Glodu pînă 

la Catrinar, în piîriul Păltiniș ori în dramul, care duce de la Broșteni la 

Dorna(1); trece apoi la Nord de drum pe sub delul Chifenilor, pentru a 

se termina de asemenea în cătunul Păltiniș, pe stânga pîriului Calimănel. 

Limita de Sud e formată de Neâgra și piriul Văcăriei. Dincolo de N<- 

gra în Transilvania se ridică abrupt culmea Alunișului, din șisturi crista- 

line. Cum vedem dar, depositele cretacice de la Glodu, sunt în întregime 

pe solul Moldovei, pretutindinea mărginite numai de șisturi cristaline, afară 

de extremitatea de la Păltiniș care vine în atingere cu tufurile andesitice 

din. pîrîul Drgăotesci. 

Cele întâiu cunoscinţe asupra depositelor cretacice de la Glodu, le da- 

torim d-lui Profesor Grigorie Ştefănescu. Pe malul Negrei descrie «o suc- 

cesiune de gresii vinete albicidse, alte ori bigarate cu intercalațiuni de con- 

glomerate, cari formeză Pietrele Ciuntului, apoi urmeză o serie de strate 

„de gresii argilose, marge tari în strate, dar mai cu s6mă în plachete de 

culori diferite, vinete roșcate, unele negricidse și altele vinete pătate cu 

roș. Aceste din urmă strate se observă şi la Bitca-Clifului (2).» 

Timpul nu a permis d-lui Ştefănescu a urmări mai de aprâpe raportu- 

rile stratigrafice, dar sprijinindu-se numai pe fosilele culese, asupra cărora 

voii reveni, le atribue la zeoconzzaz, gau//, cenomantan Și turontan, 

Cunoscințe mai precise asupra virstei și importanței acestor deposite, le 

datorim renumitului geolog al Carpaţilor, profesor Victor Uhlig de la Praga, 

care în anul 1884, a visitat acestă regiune împreună cu d-l Grigorie Ște- 

fănescu. Este drept că Uhlig na publicat pînă acum vre-o lucrare specială 

asupra acestor deposite, ci numai amintesce incidental de dînsele în câte- 

va lucrări ale sale. După profesorul Uhlig succesiunea depositelor cretacice 

de la Glodu ar fi următorea: «<d'asupra gresurifor cu FExogyre, urmeză o 

(1) Pe charta Statului Major, acest pîriă care merge paralel cu drumul e numit Ne- 

grişora, Gmenii din partea locului însă numesc cu acest nume numai porțiunea de la 

versarea în Negra si pină la Dârmocsa, de aici inainte pînă sub delul Vinăt, se 

chiamă pretutindene Păltiniș. Din contră partea superidră din cursul Drăgoiesci, e greșit 

însemnată Păltiniș, Gmenii o numesc pe drept «Drăgoiasa». 

(2) Anuarul Biuroului Geologic. Anul III, 1885, apărut în 1888 pag. 50—52, 
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alternanță de gresuri în straturi subțiri și șisturi verdi și roşatice, şi d'a- 

supra acestora marne pătate (Fleclkenmergel) cenușii și verdi, asociate pe 

unele locuri cu șisturi roșii, cari conțin numeroși /pocerami, şi forte mulți 

amoniți. Asemenarea între marnele de Fuchow și cele de la Glodu este sur- 

prindătore și numai încape nici o îndoială, că marnele cu /nocerami de 

la Glodu nu sunt alt-ceva de cât 7arne/e de Puchoiw, care cu o constanță 

uimitore se pot urmări din valea Waagului pină în Moldova(1).» 

De asemenea în lucrarea sa din urmă, asupra Carpaţilor ostici, amin- 

tind de Glodu, profesorul Uhlig, spune că dasupra gresurilor și conglo- 

meratelor cu frogyra columba, urmeză marnele cu Inocerami toşiă-verdi . 

ori verdii-cenușii, perfect identice cu marnele de Puchow, de deasupra gre- 

seilor cu Zrogyre din valea Waagului, și pe charta schematică a Carpa- 

ților însemnă la Glodu «Crida superidră (2).» 

După Uhlig ar urma dar că la Glodu, dasupra gresurilor cu Zrogzra 

columba, incontenstabil cenzomane, am avea în marnele cu /pocerami un 

representant al 7zarnefor de Fuchow. Ori aceste marne, deosebite de d-l 

Stur încă din 1859, și numite ast-fel după localitatea Puchow ori Pucho 

din valea riului Waag în Carpaţii nordici, conțin /poceramaus Cripsii, formă 

senoniană, deci avem la Glodu un representant al sezorzzanului. Cât despre 

a'ternanța puternică de gresuri și marne rosietice și verdii, cari vin sub 

marnele de Puchow, lucrul cel mai natural de admis, este să vedem în 

ele și un representant al 7zz7onzanului. Dacă la Glodu lipsesce ori-ce urmă 

de cretacic inferior, prof. Uhlig nu ne spune categoric Nicăiri; ar reeși: 

însă că mai de grabă exclude cu totul acestă formațiune. 

Pe charta geologică generală a României din 1890, de d-l Matheiii 

Drăghiceanu, vedem însemnat la Glodu numai «Neocom inferior.» 

Pe charta geologică a județului Suceava, apărută în 1895, d-l Grigorie 

Ștefănescu represintă aceleași idei în privința virstei acestor deposite ca 

și în 1888, și însemnă la Glodu în axa regiunei o bandă de «cretacic su- 

perior», înconjurată de tâte părțile de «cretacic inferior». Redată în cu- 

vinte acestă representare grafică însemnă: că depositele cretacice supertore 

se rasimă concordant pe cretacice inferior, mai ales dacă ținem comt de 

configurația terenului. 

lată acum și resultatul observaţiilor mele: 
Pornind de la marginea de West a depositelor cretacice, în malul stâng 

al Negrei și mergând spre Gura Glodului, găsim representată seria com- 

plectă de straturi cari constituesc regiunea. După cum se vede din sec- 

(1) V. Uhlig. Ergebnisse geologischer Aufnahmen in den Westgalizischen Karpa- 

then II Th. «Der pieninische Klippenzug» lahrb. der k.k. geol. R. A. 1890 p. 784. 
(2) V. Uhlig. Ueber die Beziehungen der siidlichen Klippenzone zu den Ost-Kar- 

pathen. Sitzungsber. der Kaiser]. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. CVI, 

1897, p. 190. î 
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iunea dusă între Drăgoiasa și Glodu, ceva mai sus de Gura Glodului» 

(Fig. 1) succesiunea lor este următorea: 3 

Micașisturi. 

Conglomerate. 

Gresuri cu Frogyra columba. 

Alternanţă puternică de gresuri și marne. 

Marne. 
higia. 

P, GLODU 

1000 

Secţiune la Gura Glodului. 
1, Şisturi cristaline. 2. Conglomerate. 3. Gresuri cu Fxogyre «Pietrele Ciuntului». 

4. Alternanță de marne și Gresuri. 5. Marne. 6. Tufuri andesitice. 

Micașisturile, care aici formeză coma dealului Drăgoiesci, sunt străbătute 

de numerose vine de quarţit, direcția lor este N20'W, adică cozcorgdă cu 

direcția straturilor cretacice; înclinarea este de 73" spre West. 

Conglomeratele urmeză imediat d'asupra micașisturilor. Ele sunt roșietice 

alcătuite din fire mărunte și bucăți mai mari de quarțit, cu un ciment 

fOrte feruginos. Pe unele locuri sunt așa de mărunte că trec pe nesimţite 

în gresul grosiar de d'asupra. Puterea lor nu trece aici peste 1":. Aceste 

conglomerate le găsim în multe locuri sub câma delului Drăgoiesci, la 

contactul între șisturile cristaline și depositele cretacice; mai spre Nord le 

intilnim pe dealul Stancului, apcă sub dealul Chifenilor, în margima dru- 

mului din Păltiniș. Desvoltarea lor cea mai puternică însă o observăm în 

colțul de Sud-Est al regiunei cretacice, între piriul Păstinărescilor și pîrîul 

Văcăriei. Pe partea dreptă a acestui din urmă pîriă, conglomeratele ating 

o grosime peste 4”, și constituesc aprope singure acest colț. Bucăţile 

constitutive de quarțit și șisturi cristaline ajung pînă la mărimea capului. 

Ele se razimă aici pe șisturi cloritice verdi şi sunt puţin înclinate spre in- 

teriorul basenului. La întâia privire sar părea, că partea inferiră a con- 

glomeratelor e cuprinsă în șisturile cristaline; observând mai de aprâpe 

însă se vede, că șisturile cloritice verdi au fost întâi puternic erodate de 

valuri, și aceste scobituri aă fost apoi umplute cu conglomerate. Nu mai 

încape dar nici o îndoială, că avem d'aface aici cu adevărate coro/omerate 

de costă — Standconglomerate. 

La ce virstă trebue să atribuim aceste conglomerate? 

ma au d 

EI a 

4234 
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Urme organice nu am găsit întrinsele, dar ținend cont de condiţiunile, 

în care se presintă, apoi de faptul că conglomeratele de pe Drăgoiasa trec 

pe nesimţite în gresul cu /irogyra de dasupra și că pe dealul Glodului 

observăm aceleași conglomerate sub gresul cu /rgyra, conchidem că ele 

formeză basa cenomanului. Faptul că în colțul de Sud-Est al regiunei cre- 

tacice găsim aprâpe numai conglomerate, nare nimic surprindător, căci 

aici a lost fundul lățit al fiordului cenoman unde valurile își puteau exer- 

cita activitatea neimpedicată. Așa dar conglomeratele ar forma o bandă 

la exteriorul basenului, rezemându-se pretutindene pe șisturi cristaline. 

Gresurile cu Exogira. Deasupra conglomeratelor urmeză gresurile cu 

Exogyra columba. Aceste gresuri sunt fine ori grosiere, albii ori verdi 

pe spărtură, puțin glauconitice, cu ciment calcaros; pe suprafețele expuse 

mult timp intemperiilor, devin negriciose, puţin dure. In extremitatea de 

Sud a dealului Drăgoiesci, pe stânga Negrei, se pot vedea forte bine. 

Diferenţa în constituția petrografică a solului, ni se arată aici admirabil 

în relief. După coma rotundită, din micașisturi a Drăgoiesci, urmeză aici 

imediat, pereți verticali cu direcţia N30*W, înalţi pînă la 30", continuându- 

se în sus spre comă sute de metri neîntrerupt, ca zidurile unui castel din 

vremuri uitate, ori alcătuind colțuri și stînci colosale. Acestă scenerie săl-: 

batică, care face mersul geologului cât se pote de incomod, constitue ceia 

ce se chiamă în localitate, cu numele forte plastic de « Ziezze/e Ciunzului», 

o miniatură a peisajelor selbatice din Sviţera saxonă ori bohemiană. 

"Si în adever, prin separațiunea lui în bancuri grose și în blocuri parale- 

lipipedice, acest gres sar putea numi Oyadersandsteiu, mai ales că și 

vîrsta este aceiași ca și a Uufer- Quadersandsteiu-ului din Nord-Estul Bo- 

hemiei. 

Un alt punct, unde gresurile cu Zrogyre se arată forte bine la ivelă, 

este în marginea de Est a basenului, sub coma delului Glodu, pe drepta 

păriului însemnat pe schiță Păstinăresci. Aci ele formeză o ripă conside- 

rabilă, abruptă, de peste 50", în virful căruia stă o casă 1solată, din satul 

Glodului. Şi aici Zrogyre/e apar ca plămădite pe suprafața bancurilor, să 

pot însă mai bine culege din dărâmăturile înegrite, arse de intemperii. Cum 

e de asteptat și aici bancurile de gres, sunt înclinate spre interiorul ba- 

senului, de un unghii, care nu trece peste 45%, pe când în delul Drăgoesci 

"le-am vedut aprope verticale. Direcţia lor însă aici să abate de linia NS, 

spre Ost. 

In gresurile cu /zooyre am găsit formele următore : 

Exogyra Cotumba Lam. numerose exemplare în diferite stadiuri de des- 

voltare: pe une locuri alcătuesc adevărate bancuri : 

Exvogyra conica Sow. 1 exemplar. 

Pyrina inflata dOrb. 

Geinitz. Blpthaleeb,] Ih: po. Lat. ro. fig. 12. 

Ostrea spc, 
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Avicula spc. 

Natica spc. 

Calhianassa spc. Geinitz. Op. cit. p. 289 Taf. 64. fig. 1—8. 

Pe suprafețele de stricătură a gresului se ved numerdse secțiuni de 277e 

de crinoide, plăci şi spini de echinidi. D-l Grigore Ştefănescu nu men- 

ționeză nici una din formulele de mai sus. Pe basa acestor fosile conchi- 

dem dar că aceste presuri sunt Ss2gur Ccenomane. 

Alternanţa de gresuri și marne. De-asupra gresurilor cu FErogyra co- 

Zumba, urmeză o alternanță fârte puternică de gresuri și marne, care am 

putea dice că constitue întreg interiorul basenului. Gresurile ai aprope 

aceleași caractere ca și cele descrise, sunt ceva mai fine la fir, mai com- 

pacte, în bancuri și straturi mai subțiri. Marnele, care alternă cu gresurile 

sunt cenușii în bancuri grâse, ori brun-roșietice, dure, în straturi mai sub- 

țiri. Cele roșiatice forte împregnate de silice feruginos. Acestă succesiune 

o întîlnim pe sînga Negrei, după ce am trecut de Pietrele Ciuntului, 

până aprope de gura Glodului, și apoi pe delul Glodului. Direcţiunea lor 

este pretutindene cam NNW-—SSE, adică concorda cu axa regiunei: în- 

clinarea lor variază însă în sensuri opuse, de unde trebue să conchidem că 

sunt plisate regulat în direcția axei. 

„Nicăeri însă nu se pote observa mai bine acestă puternică alternanță, 

de cât ceva mai la del de biserica din Glodu, în delul Szzzze (1). După 

cum se vede din secțiunea următore (Fig. 2) dusă din delul Drăgoesci, 
die: ra, 

SW _ 
DEALU DRAGOIASA 
1310 

SURDUC 
i 
1 

] 
] 
1 
st 

P, VASILCANI 

1000! 

, Secţiune la Nord de biserica din Glodu. S 
1. Şisturi cristaline. 2. Conglomerate. 3. Gresuri cu Zxogyra. 4. Alternanţă 

de marne și gresuri. 5. Marne. 

prin delul Surduc, în delul Glodului, acest del nu este alt-ceva de cât Ju- 

mătatea estică a unui anticlinal puternic, de peste 40*-, care la West spre 

Drăgoiasa se ridică abrupt din piîriul Vasilcanilor, la Est însă se scoboră 

în sinclinalul din piriul Glodului. Considerarea acestei secțiuni aruncă o 

lumină neașteptată asupra raporturilor stratigrafice a întregei regiuni. In 

acestă secțiune vedem cum tâte soiurile de marne cară le întîlnim la Glodu 

alterneză cu bancuri de gres, care ating o grosime până la 3"; în acestă 

(1) Pe charta topografică e greșit scris «Piciorul în Surdu». 
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alternanță nu se vede însă nicăeri conglomerate. In partea nordică a re- 

giunei, nu se observă de cât acestă alternanță d.e. în marginea drumului 

aprope de Păltiniș, pe delul Catrinarilor etc. 

In gresuri am găsit Zrogyra columba Lam, în capttul delulului Surduc, 

și în marginea drumului, câte-va sute de metri la del de biserica din Glodu, 

unde avem un banc plin cu aceste scoici. 

In bancul puternic de marne întărite cenușii, de-asupra gresurilor cu 

Exooyre, din capetui de Sudal Drăgoescii, am găsit: 

Imoceramus latus Maut. 

Orb Merr. ciet pl. 408. 

C.eimitz, AI Ph. 13. breite Varietăt. 

compară și /poc. orbicularis Miinst. 

Seliliiter. "Pal. Bd. 24. p. 260. 

Marnele. La gura piriului Glodu se observa de-asupra alternanței de gre- 

Suri și marne, o succesiune de marne, dure, cenușii verdii, în straturi sub- 

țiri, aprope verticale. Pe piriul, care se scobră din Drăgoiasa și se varsă 

pe drepta Glodului lângă biserică, se văd marne roșii-cârămidiă, în straturi 

forte subțiri: de-asemenea pe panta vestică a delului Glodu, în jos pe pîrîul 

Păstinăresci, vedem marne vinete și roșietice. 

Imprejurările stratigrafice ale acestor marne sunt mai puțin clare; ele 

umplu de obiceri synclinalurile alternanței de mai sus, și de aceia ne apar 

în disordine, strînse mai tare în cutele gresurilor. Acestea trebue să fie 

marnele pe care V. Uhlig le paraleliseză cu zanele de Puchow cu Îno- 

Ceramus Cripsii din valea Waag-ului. Cu tote căutările, nu am găsit nimic 

în aceste marne superidre, și nici Uhlig nici d-l Grigore Ştefănescu nu 

menționeză nici o specie seronzană. 

După ce am făcut cunoscință cu împrejurările stratigrafice ale depositelor 

cretacice de la Glodu, înainte de a conchide asupra repartisării lor în etaje, 

să discutăm mai de aprope fosilele menţionate la Glodu de d-l Grigore 

Ștefănescu. In Octombrie anul trecut, d-sa a avut bunătatea de a-mi arăta 

„aceste fosile, păstrate în museul geologic din Bucuresci, pentru care mă 

simt dator de a-i adresa și aici mulțumirile mele. Cea mai mare parte din 

aceste fosile sunt în puține exemplare și într'o stare de conservare nu tocma 

proprie pentru a permite o determinare specifică sigură. Un /noceramus, 

pus sub numele de 77y74/024es este excelent conservat. 

Aceste fosile sunt: 

Astarte formosa Pitt. 

Fholadomia elougata d Ord. 
Lima neocomieusis. d Orb. 

Ancyloceras Jurcatus. 

Ilamites Royertanns. d' Orb. 

Inoceramus concentricus. So. 
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Înoceramus mytiloides. liinst. 

Ilemiaster bufo. Desor. 

Cinci din aceste 8 specii menționate și anume: 

Astarte formosa, Pholadomia elngata, Lima neocomiensis, Ancyloceras 

furcatus şi Hamites Royerianus sunt specii nsocomiene în sensul lui d'Or- 

bigny, și deci n'aui ce căuta în gresurile cenomane cu Frogyra columba: 

ori de-asupra lor; o determinare greșită este dar aici afară de ori-ce îndoială. 

Inoceramus concentricus Sow. este o specie caracteristică Gault-ului ; și 

de Gre-ce /poceramzi se găsesc numai în marne, el nu pote să provie de 

cât din marnele de de-asupra gresurilor cu /Zrooyra. Avem deci și aici 

de a face cu o determinare greșită. Acestă specie este insă forte înrudită 

cu /noceramus striatus Mant. din cenoman și cu /noceramus latus Mant. 

din turon și cenoman, și mulți paleontologi ca d. e. ilustrul Goldfuss, a 

cădut în aceiași ercre ca și d-l Ștefănescu, descriind /. s?riazus drept 7. 

concentricue (1). 
Inoceramus mityloides Manut. (nu Miinst.) este o specie descrise sub di- 

ferite numiri: 1. labiatus-Schloth. I. problematicus d'Orb. Forma lui însă 

e așa de caracteristică că mai grei se pote confunda cu altă specie, și 

dacă mai adăogăm și taptul că e bine conservat, putem să punem basă 

pe diînsul în determinarea virstei. El este însă una din speciile cele mai 

caracteristice, și cele mai respândite a 7z7opza/ui înfertor, ocupând în Ger- 

mania un horizont forte restrâns în acest etaj, — «Straturile cu Mytiloides» (2). 
Numele lui întrebuințat astădi de toţi palentologii este /poceramus labiazus 

Schloth. 
Flemiaster bufo. Desor este o specie cenomană deci pote să fie în gresuri. 

Profesorul Uhlig menționeză în marnele cu zzoceramzi de la Glodu, o 

formă înrudită forte de aprope cu /yzoceras sacva Forb., din cretacicul 

superior (Otatoor-gruppe) din India (3). i 

Mai rămâne acum să spun câte-va cuvinte asupra importanței pe care 

o are Frogyra columba, forma cea mai comună la Glodu, în determinarea 

vîrstei straturilor, în care se găsesce. Acestă specie ori unde se presintă 

în Carpaţi și aiurea, este indiscutabil considerată ca cenomană. Ea pote 

însă să trecă și mai sus în turon. Geinitz vorbind de densa spune: «este 

o erdre, când se consideră Zzrogyra columba, ca aparținend unui horizont 

geologic determinat. Ea este în adevăr forte comună în Ouadersandstein 

inferior (cenoman), se găsesce însă și mai sus în Ozader mijlociă (turon) 

și chiar în Ozader superior (senon). Ea a fost găsită de Stoliczka în Oo- 

tatoor-gruppe în sudul Indici (4). 

(1) Geinitz op. cit. II Th. p. 42. 

(2) Schliiter, Palaentogr. Bd. 24. lreide Divalven «Zur Gattung Inoceramus». 

(3) V. Ublig. Bemerkungen zur Gliederung karpatischer Bildungen. lahrb. der geol. 

R.A. 1894, p. 219. Ş 

(4) Geinitz op. cit. I, Th. pag. 181. 
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Aici însă vom considera'v ca o specie caracteristică numai ceronzanului, 

asa după cum e considerată pretutindine în Carpați. 

Resumând tâte cunoscințele, ce le avem pînă acum asupra Glodului, 

conchidem: 

1. Că acesfe deposite aparțin numai la cretacicul superior și anume: 

| 5. Marne. | ÎN0ceramus Striatus 

Turonian. / 4. Alternanța de gresuri și 
4 i Înoc. labiatus 

marne p. super. 

3. Alternanță de gresuri și marne p., infer.: Zrogyra 

columbă, ÎInoceramus latus ori I. Orbicularis. 

Cenoman. / 2. Gresuri cu /irooyra: Ezogyra columbă, Exvogyra co- 

nică, Pyrina inflată, Ilemiaster bujfo, 

1. Conglomerate. 

Șisturi cristaline. 

Pentru senonzan, care ar trebui căutat în marnele superidre, pe care 

Uhlig le paraleliseză cu marele de Fuchow, nu avem pînă acum nici o 

dovadă palaeontologică; mai mult încă, dacă d-l Grigorie Ștefănescu a 

găsit /poceramii turoniani în aceste marne superidre, pz în marnele din 

alternanță, atunci presența senonianului este cu totul exclusă. 

Asemenarea petrografică, pe care o invocă profesorul Uhlig, ori cât de 

isbitâre ar fi cu marnele senoniane de Puchow, nu este de loc o dovadă 

tinend cont mai ales de distanța, care separă valea Waag-ului de valea 

Glodului, și de faptul că esacz aceleaşi marne ca și cele superiore se află 

Ja Glodu și în partea inferioră a alternanței, cum excelent se pâte ob- 

serva în dealul Surduc. 

2, Cretacicul superior de la Glodu, se presintă în faciul Nord-europeic- 

hercynic, ca în Valea Elbei. 

3. Că în privința tectonică (vedi Fig. 2), aceste deposite formedă o 

cută cuprinsă în șisturile cristaline; adică în mijloc un anticlinal și de oparte 

și de alta câte un synclinal cu aripele externe sprijinite pe dealul Dră- 

goiesci și pe dealul Glodului. 

4. Că presența Neocomianului și a Gault-ului este exclusă, de re ce 

gresurile cu /zogyre se razimă direct pe șisturile cristaline, și deci chipul 

cum sunt representate depositele cretacice de la Glodu pe charta geolo- 

gică e greșit. 
Să vedem acum legăturile acestei mici regiuni cretacice cu cele alte re- 

giuni de aceiași vîrstă din Carpaţi, și conclusiunile cari se pot trage din 

presența lor la marginea internă a arcului Carpatic din Suceava, asupra 

istoriei geologice a Carpaţilor estici. 

Am spus că regiunea cretacică de la Glodu, represintă un mic fiord a 

mărei Cenomane, scobit în șisturi cristaline. Fundul acestui fiord ar fi 

astă-di representat prin culmea alunișului și înălțimele la Sud de Glodu; 
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siune marină; conglomeratele de costă (Strandconglomerate) le găsim aici 

forte desvoltate. Prin extremitatea de NW, la Păltiniș, acest fiord comu- 

nică cu marea; mai târziu în terțiar, acestă legătură -a fost întreruptă prin 

erupțiunea andesiturilor din Calimani și prin mișcările în scorță asociate 

cu aceste fenomene eruptive. Capătul de NW, ne apare astădi ca tăct, 

acoperit de tufurile andesitice, și conclusiunea cea mai logică e să admi- 

tem, că aceste deposite se continuă sub mantaoa de lavă, în un nivel mult 

mai inferior, dincolo de funia de ruptură I)răgoiasa-Călimănel. 

Tot la aceleași conclusiuni ne conduc și consideraţiunile asupra depo- 

sitelor eocene din basenul Dornei, despre care voiu vorbi in altă comu- 

nicare. Am emis în partea generală ideia: că fasenu/ Dornei este un mic 

basen de scufundătură. Nearătarea depositelor cenomane în basenul Dorne; 

este dar forte naturală; presența lor însă sub straturile eocene nu e de 

loc exclusă, căci câte-va deci de kilometri mai la Nord, la granița Buco- 

vinei și a Transilvaniei, sub calcarurile și conglomeratele cu Numuliți, ca 

și cele din basenul Dornei, urmeză un gres verdiu cu Exvogira columba Și 

alte specii cenomane. Isolarea regiunei Glodului provine *dar din mișcările 

considerabile în scârță, ce ai avut loc în terțiar în concavitatea arcului 

Carpatic. 

Depositele cretacice superidre, asemenea cu cele de la Glodu au fost 

constatate în Carpaţi în următbrele regiuni. 

In Bucovina, ceva la NW de Cârlibaba, la granița Transilvaniei, în valea 

pîriului Cz20, Paul descrie un gres verdiu sub calcarurile și conglomera- | 

tele cu Nauzu/zfi ; în acest gres menționeză : 

Exogyra columba Dash. 

Ostrea vesiculuris ? Lam. 

Ostrea carinata Lam. 

Pe basa acestor fosile și a asemenării petrografice, Paul concidera aceste 

gresuri, ca un equivalent a greszzzlor de Orlomwe băgate în Exrogyre, şi deci 

cenomane, și împreună cu gresul de Godula, îl însemnă pe charta Buco- 

vinei ca «mittler Karpathensandstein» (1). 
Tot din acestă localitate, Prof. Ladislau Szajnocha (2), descrie câte-va 

fosile adunate de Alois v. Alth. încă din 1852, de pe panta vestică a mun- 

telui «ledul» în valea pîrtului Czbo. Aceste fosile păstrate în museul geo- 

logic a Universității din Krakau sunt: | 

Ptychodus polygyrus Agass. 

Acanthoceras Mantell, „Sow. 

Flophites conf. IVeptuni. Geinits. 

(1) Paul Griindziige der Geologie der Bukowina lahrb. d. geol. R. A. 1870 pag. 

322. fig. 20. 

(2) Ladislau Szajnocha. Ueber eine cenomane Fauna aus den Karpathen der Buko- 

wina. Verh. d. k, k. g. R. A. 1890 p. 87. 
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Ammonites grupa Am. pianulatus, 

Alectryonta carinata Schloth. 

Exogyra columba Lam. 
Trigonia și Cardium. 

In Maramureş la Nord de M-ții Rodnei, în valea riului Borsia (Visso), 

și în alte puncte la izvârele Tisei, Zapalowicz (1) descrie de asemenea marne 

cu /mocerami și gresuri cu /irogyre, asemenea cu cele de la Glodu. Gre- 

surile cu //rogyre se razimă și aici, în multe locuri direct pe șisturile cris- 

taline și sunt acoperite de calcar eocen ca /Vzp4/2/7, și pe dclul Ghilu 

sunt acoperite de andesituri, ceia ce confirmă ideia, ce am emis-o mai sus, 

că depositele cretacice de la Glod sar continua sub andesiturile Călimanilor. 

Speciile menţionate de Zapalowiez sunt : 

| Inoceramus striatus Maut. . 

Exogyra columba Lam. 

Exrogyra phcatula Lmf. 

Turritella multi-costata Reuss. 

Voia. 

Mai departe în Nord nu se cunosc sigur deposite cu Zrogyra columba, 

de cât în Carpaţii de NW, în valea rîului Waag, așa numitele greszri de 

Orlowe =— Orlowersandstein a lui Paul. 

 Marnele cu /pocerami însă sunt forte respindite în Carpaţii Galiției. A- 
ceste marne sunt așa numitele szrazarile de Ropianka în înţelesul cel dă 

Ubhlig, adică cretacice superiore. Pe alte consideraţii, pe care le vom vedea 

Ubhlig conchide că multe gresuzi cu /lycrosyphe din zona Flyschului tre- 

bue atribuite tot la cretacic superior. 

Să ne îndreptăm acum la Sud de Glodu. 

Pe panta estică a munţilor Perșani, în basenul Oltului, ia pasul Uermâs, 

Franz Herbich (2) descrie deposite cretacice superidre cu o faună forte 

bogată, de același typ [Hercynic, ca și la Glodu. Și aici avem aceiași 

„succesiune ca și la Glodu: coze/omerate, gresuri care pe une locuri trec 

în conglomerate cu firul mărunt și apoi pzarue cenușii. Aceste deposite se 

razimă însă aici, după Herbich, pe gresi negrii neocomtiene şi sunt aco- 

derite de szrazurile cu congerii; aici în miwlocul Carbatilor Sunt horizon- 

Zale, pe când la noi în Româma, aprope pe acelaşi meridian, la Beceni, 

straturile cu vivipara bifarcinata, mai Zinere sunt ridicate de 00%. Nici 

nu fote fi un exemplu mai bun că exteriorul arcului carpatic e mai tînăr 

de cât partea internă. 

"() Hugo Zapalowicz. Eine geolog. Skizze des stlichen 'Theils der Pokutisch-Mar- 

moroscher Grenzkarpathen lahrb. der k. k. geol. R. A. 1880 pag. 504 etc. 

Taf. VII fig. 1. In Traducerea Română de Grigore Cobălcescu. Analele Academiei 

Române. Seria II Tom XI. 1890. pag. 187, 165, etc. și Tabla fig. 1. 

(2) Franz Herbich. Ueber Kreidebildung der Siebenbiirgischen Ostkarpathen. Verh. 

d. k. E. R. A. 1886 pag. 368. 
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Din mulțimea considerabilă de fosile, enum&rate de Herbich, menționez 

numai pe cele cari au raport cu Glodu. 

Imoceramus labiatus. 

În0c. Striatus. 

Imoc. latus. 

Inoc. Cripsii. 

Exvogyra columba. 

Exogyra lateralis. 

Ostrea hippopodium. 

O. vesicularis. 

Lima elonugata. 

Avicula. 

Astarte. 

Pe basa acestor descoperiri în Perșani, Herbich admite că o mare parte 

din gresul carpatic, din spre granița Moldovei, numit de dinsul în studiul 

săi asupra țării Secuilor, gresu/ de Uz = Uzersandstein, identic cu gresz] 

de Famna din Galiţia, aparin cretacicului superior. Presenţa Inoceramrlor 

în valea Uzului, Gyimeșului și Oituzului, ar întări acestă idee. 

O legătură faunistică, între aceste deposite cretacice superidre intra-car- 

patice și cele extra-carpatice o găsim în faptul cum spune Szajnocha (op. 

cit.) că în crida superidră din platoul podolic, în basenul Nistrului, în valea 

rîului Sered, s'a găsit de Fareczny, forme ca : AcanzZoceras, Mantelhi, Ostrea 

carinata, ca şi în Bucovina. 

Legătura brațului mării cenomane de la Glodu, cu largul mării de la 

exteriorul «mărei klippe Ost-carpatice» se făcea prin Bucovina: «Din piriul 

Cibo, la Kiîrlibaba, unde gresurile cu //rogyre și conglomeratele, se razimă 

imediat pe șisturile cristaline, pornesce o bandă de cenoman către Nord, 

care atinge marginea de Nord a masei de șisturi cristaline și a «Zonei 

Calcare» (Zona klippelor în sens restrîns, alcătuită în Bukowina din Irias 

după Paul) în dreptul localităţii Bobeica, la izvorul piriului Kirlibaba, apoi 

de aici se întinde către Nord-West și Sud-Est, la marginea externă a klip- 

pelor. De la Bobeica se desparte apoi o ramură de 16kn. de crida supe- 

rioră care se întinde în direcțiunea Sud-Sud-Est către m-tele Sucina, până 

în apropierea minelor de la Valea Stînei.> 

«Gresurile și conglomeratele cenomane, care stau în legătură cu cele de 

la Kirlibaba, se pot urmări neîntrerupt la marginea externă a Klippei Ost- 

carpatice până la Nord de Câmpulung (1).» 

Tocmai acestă legătură a depositelor cretacice superiore de la iai ginea. 

internă a arcului carpatic, cu deposite de aceiași vîrstă de la exteriorul 

Klippei Ost-carpatice, descoperite de Profesor Ubhlig, a fost pricina pentru ; 

(1) V. Uhlig. Ueber die Beziehungen der siidlichen Klippenzone zu den Osttarpa- E 

then. 1597 pag. 2 și 3. 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE 83 

care am spus în partea generală, că f6rte probabil partea internă. a fly- 

schului din Suceva, trebue să fie de virsta cretacică superidră, și că tocmai 

presența acestor deposite la Glodu întăresce acestă presupunere. 

Pe de altă parte faptele constate de mine la Glodu, stai în deplin acord 

„cu noua interpretare a klippelor dată în timpul din urmă de Uhlig (1). 

Dacă la Glodu ar fi «cretacic inferior» cum e representat pe charta geo- 

„logică, el ar trebui să fie în mijlocul regiunei, înconjurat ori acoperit de 

«cretacic superior», în tot casul în Zzscorgdanză de stratificate cu cenomanul. 

Cum am veEdut însă, în mijlocul regiunei de la Glodu, avem straturile 

cele mai noi. Presența neocomului la margine, în cozcordanză: de strati- 

ficare cu cenomanul de de-asupra ar fi lovitura de morte a teoriei lui Uhlig. 

Din fericire însă acest lucru nu se întâmplă, căci cenomanul se razimă 

direct pe şisturile cristaline. Remâne numai taptul plisării postume, și ur- 

mărirea mai de aprâpe a unei plisări post-neocomiene, “care cer lămurire. 

De Gre-ce straturile cenomane sunt plisate, este sigur o a doua plisare 

după peri6da cridei superidre, așa că configurațiunea actuală a maselor 

„de șisturi cristaline din județul Suceva, este căpătată în terțiar ; tot la ace- 

leași conclusiuni ne conduce și faptele, pe cari ie-am amintit în partea ge- 
nerală. | 

Pentru a terinina cu Glodul, remâne se mai adaog câte-va cuvinte spre 

lămurirea schiţei geologice de la Glodu. Pe pîriul însemnat pe charta pir. 

«Chiruţei» care însă în literatura geologică română, e cunoscut sub numele 

de pir. «Păcurarului» întîlnim $75277 gurarzitice forte îucărcate cu pyrolusit 

Acest mineral este așa de abundent că întîlnim bucăţi alcătuite mai numai 

din acest mineral. Aceste straturi manganesifere încep înainte de pir. Chi- 

ruței, pe malul Negrei și se continuă aprâpe 500": spre gura Drăgoesci, 

fiind cuprinse în micașisturi. Direcţia lor ar fi N—S ori deviată puțin 

spre Est. Inclinarea 600 Est. 

D-l Grigore Ştefănescu amintesce de aceste straturi manganesifere, con- 

siderându-le ca «un filon»; «un alt filon începe din valea Negrei, la gura 

Păcurarului, se continuă neapărat la Nord până în Nsgra Șarului, unde 

apare în Bucovina la arșița delului Negrii și unde se exploateză (2).» 

Acest mineral însă nu se arată de loc în filon, ci se presintă simplu în 

o intercalațiune de șisturi quarțitice în șisturile cristaline și aici ca și acele 

“descrise de d-l Petru Poni, pe valea Holdei, în delul Ferului, pe Negra 

Dornei etc., în admirabila sa lucrare asupra Mineralelor din Suceva, d-l 

Poni vorbesce cu drept cuvint de «șisturi siliciose, de coldre negră, cu un 

(1) Ideile fundamentale asupra Klippelor din Carpaţi le desvoltă Uhlig în volumi- 

n6sa lucrare din 1890. «Der pieninische Klippenzug> lahrb. d. k. k. R. A. Bd. 4o 

pag. 573—585 şi 792—820. Apoi în <Bemerkungen zur Gliederung karpatischer Bil- 

dungen» r&spuns lui C. M. Paul. lahrb. 1894 p. 183. Și în fine în 1897 op. cit. 

(2) Grigore Ştefănescu. Anuarul pe 1885 pag. 00. 
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grăunte mărunt, străbătut de lamele quarzose albe, suprapuse micașisturilor, 

și caracterisate prin abundența mineralelor de manganes (1).» 
Ceva înainte de gura Drăgoesci încep ca/cșiszurile, cari se continuă pînă 

în piriul Ciatircanilor, se arată apoi în 2îrfu/ Păltiniș (1450*-) apoi în delul 

Chifenilor sub delul Vinăt, după cum sunt fârte bine representate pe charta 
geologică de d-l Grigore Ștefănescu. Pe delul Chifenilor aceste calcaruri 
cristaline albăstrii, cu foițe de mzca a/bă, alcătuesc stinci isolate abrupte 

«Bitcele-Chifului», exact cu aceiași înfățișare ca stîncile Rarăului, şi n'ar fi 

imposibil să avem întrînsele un representant al unor terenuri mezozoice 

vechi ori pote chiar palaeozoice. 

Aceste calcaruri cristaline le întilnim între Dârmocsa şi Catrinar forte 

desvoltate. 

In virful delului Vînăt (1640) avem micașisturi ca și acele de pe coma 

Drăgoesci ; direcția lor N 45% W înclinate 400 spre Est. 

La gura piriului Ciatîrcanilor încep 7ufurile andesitice, cari în o bandă 

îngustă se continuă până în Păltiniș. Aceleași tufuri sub câma delului Glodu, 

rezemate pe șisturi cristaline. La West de linia de ruptură Călimănel-Dră- 

goiasa, încep Călimanii cu cea întâiu terasă andesitică Deluganu. Dar [opac 

aceste roci eruptive în altă comunicare. 

CALCARE ȘI FENOMENE DE EROSIUNE 
IN 

CARPAȚII MERIDIONALI (Clina română) 

DE 

Ra RE Te DID A ăi 

G. MunxrTEANU-MunGoci 
E CAT RDI 

In escursiunile, ce de câți-va ani am întreprins în Carpaţii meridionali, 

de multe ori mi sa întîmplat, că la cotitura unui plaiu, după scăpă- 

tarea unei muchi, sau la curmnătura unei văi, să rămân în loc impresionat 

adinc de frumusețea tabloului, ce natura cu abondență mi-l desfășura 

înaintea vederii. Cine, trecend, nu sa oprit un moment în culmea Pietrei 

Nămăiescilor, să privescă cu nesaț valea Dâmboviței, sau să admire din 

vîrful Furnicei bogata vale a Prahovei? Cine, care a visitat valea Iâm- 

bovicidrei, a Lotrului și a Jiului, nu portă cu sine amintirea neștersă 

a neperitorelor forme cioplite de apă, cari prin sălbăticia lor fac farmecul 

(1) Petru Poni. Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la Broșteni. 

Anal. Acad. Rom. Seria II, Tom V, Secţia II, pag. 8, 12, etc. 
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„regiunilor? Și cine, care a vedut Piatra Craiului cu zăpedile sclipitâre în 

mijlocul verei, a Bistriței cu înaltele virfuri albe-sure, a Tismanei și a 

Cloșanilor cu pereți abrupți de sute de metri, nu va recunâsce în natură 

cel mai desăvirșit maestru, ce de nenumerați secoli lucreză pentru a 

îmbrăca pămîntul cu formele cele mai artistice, al înirumuseța cu or- 

namente n-închipuite, tăind în masivele colosale monumente neperitâre; 

cari numai el e în stare, să vie, să le prefacă, când sau prea învechit. 

Varietatea formelor însă, ce îmbracă relieful și abondența ornamentelor, 

cu cari se împodobesce pămintul, sunt în strîinsă legătură cu natura geo- 

logică a regiunei; frumuseţca, ce întrupeză priveliștea, ese din contrastul, 

ce variatele roci stabilesc între ele. De aceea, cele mai atrâgătâre regiuni 

sunt acelea, unde găsim alăturea de înaltele creste de roci cristaline, for- 

mele caprițiose și sălbatice ale calcarelor aride, bordate de dealurile uniform 

convexe de gresii și argile mai noui. Nimic mai imposant de cât un peisaj, 

ce ne arată colo în zare, după nisce dealuri verdi-deschis, nisce culmi 

acoperite de păduri nesfirșite de bradi negri-verdi, culmi, ce duc la virfurile 

stâncâse, între cari sclipesc în zare reflexul argintii al zăpedilor, și în 

jurul cărora lambourile calcare albe-sure se înșiră ca o ghirlandă pentru 

a încununa gigantul, ce a înfruntat atâtea potâpe. 

Și artistul, care lucreză neîncetat, creând mereu fără a repeta, utiliseză 

numeroși factori interiori și exteriori mantalei pămîntului, dintre cari cel 

mai sîrguitor și neastimpărat este apa, element în continuă mobil și mo- 

delator. Pe cât de mari și minunate sunt resultatele acestui neobosit 

element, pe atât de simple sunt legile, la cari se supune în lucrul s&ă: 

O apă curge tol-deu-una după iinta de cca mai mare pantă, zar actiunea 

că Se exerculă pe hnile de cea mai mică resisteuță. 

Roca, asupra căreia apa pare a-și exercita cu o deosebită predilecție 

stăpinirea, masa, în care își taie cu siguranță și măiestrie, tot ce pote fi 

mai maiestos și mai uimitor, este ca/caru/. Din causa mișcărilor, la cari 

sunt. supuse regiunile din timp în timp și din causa puţinei elasticități a 

calcarului, se croiesc în acesta atât la exterior cât și la interior multe 

crăpături, linii de mică resistenţă, în cari introducendu-se apa, va începe 

prin armele ei: erosiznea, corosiunea şi presiunea hidrostatică, să moduleze 

drumuri subterane, galerii nesfârşite, bolte, drumuri măreţe, adevărate 

palate subpăminte cu ornamente, ce mintea nu-și pote închipui. 

Aceste fenomene datorite apei au însă pe lângă valorea lor artistică, 

că dau farmec și originalitate regiunilor, unde se găsesc, au și o importanță 

sciiințifică. Geologul, care caută în natura și disposiția rocelor indicii pentru 

a stabili istoria pămîntului, va găsi, în urmele lăsate de ape la suprafața 

pămîntului, inscripții adânci, cari pe lângă cele-lalte date îl vor îndruma 

spre restabilirea trecutului liniștit sau forte sbuciumat al regiunii, ce stu- 

 diază. De aceea, pe de oparte pentru a face cunoscință cu curiosităţile, ce 

munții noștri posed, pe de altă parte pentru a profita de tot ajutorul 
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sciinţific, ce cunscerea acestor fenomene ne pote da în tâte ramurile sci- 

ințifice, de aceea, dic, în escursiunile mele n'am lăsat, să-mi scape ocasiunea 

de a mă - bucura îndestul de frumusețile țării și nici aceea de a cerceta 

aceste fenomene hidrologice. 

In acestă lucrare, ce cred, că nue de cât începutul unui șir de descrieri, 

unde fie-care va veni să înscrie, tot ce munții noștri au ca frumusețe și 

tot ce se găsesce în ei ca minunat și curios, în acestă lucrare începătore 

voiă trata mai întâiu despre acele numerose masive calcare, ce prin ele 

singure fac renumele mult visitatelor regiuni din Prahova, Dâmbovița, 

Muscel, R.-Vâlcei, Gorj și Mehedinţi; în a doua parte voiu arăta, ce sa 

scris până acum asupra fenomenelor hidrologice la noi în țară, despre 

strimptele c/ez, riurile subterane, peșteri, poduri naturale, 1svore și lacuri 

periodice, /apie etc:, și voiă descrie mai pe larg câte-va din aceste feno- 

mene observate în masivul Bistriţei. 

Calcare. 

Cele mai puternice masive calcare din Carpaţii meridionali se găsesc la 
extremitățile zonei cristaline. Pe la marginea sudică a zonei, și chiar în 

interiorul ei, întâlnim din distanţă în distanță, lambouri răslețe, ce par a 

stabili legătura între întinsele regiuni calcare extreme. După studiile geo- 

logice de până acum ele aparțin grupului superior al șisturilor cristaline 

și mezozoicului. 

Calcare cristaline ca aparținend archaicului găsim descrise și representate 

pe harta Biuroului geologic de sub conducerea d-lui (R.. ŞTEFĂNESCU (1); 

de asemenea Parncs (2) a descris ca atare calcarele din munţii Făgă- 

rașului. Acestea din munții Făgărașului sunt dispuse în bande verticale 

intercalate în șisturi cristaline și urmeză culmea munţilor de la Olt până 

la Dâmbovița. În genere bandele sunt înguste, numai de 10 — 40 m. și 

adesea și mai înguste; unele insă ajung până la 300—400 m.—in valea 

Arpasului mare— chiar și o mie la Poiana Nemțului. Aceste calcare 

sunt de două feluri: unele cristaline câte-o-dată dolomitice; altele mai 

puțin cristaline cu cuiburi de amfibol. Din causă că mai întot-deauna cal-. 

carele șistose sunt însoțite de amfibolite, cu cari alterneză în mai multe 

locuri, e posibil ca șisturile amfibolice, să fi resultat , prin metamorfismul 

calcarelor (Parmrcs). Pe lângă calcare cu tremolită și galenă intercala' e 

între șisturile amfibolice și serpentine talcose la Scara, sunt și calcare, ca 

cele din Valea Giurgiului, însoţite de șisturi argilose dure, sericitose și 

quarțitose |S. Șrerănescu) (3). Ca etate, calcarele din munţii Făgărașului, 

(1) Annuaire du Bureau gcologique No. 1, 2 pag. 24, 60şi 61. 

(2) G. Parmrus: Die geolog. Verh. der Fogarascher Alpen. pag. 29 — 31. [.k. 

g. Anstalt. 

(3) S. Șmerăxsescu; Memorii geologic asupra jud. Argeș A. B. G. pag, 24, 146, 152. 
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sunt fără îndoială cele mai noui formațiuni în scara șisturilor cristaline, 

constituind împreună cu amfibolitele partea superioră a formațiunilor cris- 

taline în acestă parte a zonei centrale (Paimrcs). 

Calcarele dintre Olt și Cerna, luate tot ca archaice—mai ales cele din 

interiorul zonei cristaline—formeză masive isolate, la Tîrnovu, Turcinu 

Pietrile albe, lu Părete, Streaja, Oslia etc; însă pe versantul N. al 

Pariîngului, la Găuri și la Urde, le găsim intercalate în rocele verdi ca 

straturi repetate, a căror grosime variază de la câți-va metri pină la 40—50 

m. Pe lângă calcare cristaline găsim și nisce cipolinuri, cari la isvârele 

Lotrului par a fi superidre, pe când la Nedeiu și Petrimanu ele sunt 

inferidre calcarelor cristaline (1). Peste tot însă în acestă parte centrală a 

zonei cristaline găsim, că calcarele sunt insoţite constant cs pat și aco- 

periș (liegende și hagende) de roce verdi străbătute peste tot locul de 

serpentine în pânde și filOne. Basat pe acesta am emis ipotesa, că rocele 

verdi, mai ales corneenele epidotice din N. Parîngului, ar proveni prin 

metamorfismul șisturilor argilo-calcare (2). Cum nam avut ocasiunea de 

a cundsce de visu, rocele amfibolice și calcarele din munții Făgăraşului, 

nu sciu, dacă pot să le pun și pe acestea în acelaș loc cu cele din W. 

Oltului, deși considerațiunile teoretice ne-ar îndemna la acesta. 

D-l Ga. SȘrerănescu (3) în capitolul consacrat formațiunilor jurasice 

vorbind și de calcarele cristaline din W. Oltului le consideră ca archaice, 

numai din causa concordanței lor cu șisturile metamorfice, în cari sunt 

intercalate. 

D-l de INkEYy (4) pune calcarele cristaline și cipolinele din interiorul 

zonei cristaline împreună cu rocele, ce le însoțesce, în o grupă de roci 

puțio cristaline, III grupă a clasificațiunei d-sale basată pe cristalinitatea 

rocelor. 

D-l MaazEc (5) plecând de la consideraţiuni nu numai petrografice ci 

şi stratigrafice, divide rocele zonei centrale în dou& grupe, calcarele cris- 

taline intrând în a doua grupă, împreună cu rocele verdi, cari probabil 

represintă formațiunile paleozoice inferiore. O parte însă din calcarele 

luate până acum ca archaice, și anume pe cele de la Vai-de-ei de Jii, 

Părete, etc., le atribue mezozoicului. Acestea vin discordante peste forma- 

țiunile cristaline și formeză bande, ce sunt în continuaţie cu cele din Me- 

hedinți, cari prin fosilele, ce sai găsit, sau clasat de la început mezozoi- 

(1) G. M.-Muneoci: Comunicări la Soc. de Sciințe, din 5/XII 96 și 8/XII 97. 

(2) » Contribuţiuni la st. petrogr. al roc. din zona centrală. (Anuarul 

muzeului de geologie, sub tipar). 

(3) Ga. Şrerănescu: A. B, G. 6, 2. pag Or. 
(4) B. ve Inxey: Die Transylvanischen Alpen vom Rotenturmpasse bis zum ei- 

sernen Tor, pag. 22. 
(5) L. Mnazer. Essai d'une clasif. des roches cristal. de la zOne centrale des Car- 

pathes roum. Arch. de Sc. Gentve și Bul. Soc. Sc. No. 2 An. VI. 
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cului. Pe cele din Recea și Pietrile, cari se găsesc în direcţia ban- 

delor calcare din W. Jiului, le consideră tot ca atare (1). Chiar marmorele 

forte cristaline de la Piatra albă — Tîrnovu, având în vedere disposiția 

lor faţă de șisturile argilose și rocele verdi, precum și urmele slabe de fosile 

ce se observă în ele, le putem lua drept mezozoice ca pe cele de la Po- 

lovraci-Cernădia, cu cari se găsesc în Gre-cari legături de continuitate 

stabilită prin numerâsele Sc/o//en înşirate pe culmea Zavedeanului, ce duce 

de la Tirnovu la Polovraci. Dacă se va întări și verifica legătura de rudenie, 

presupusă de d-l MaazEc, între conglomeratele și șisturile verdi, ce a găsit sub 

unele calcare din W. Jiului, şi între rocele verdi din N. Parîngului, atunci 

fără îndoială va trebui să punem o mare parte din calcarele zonei centrale 

în aceeași grupă mezozoică. 

Calcarele mezozoice, importante atât prin mai marea desvoltare, ce au 

în Carpaţi, cât mai ales prin posițiunea lor, au fost studiate mult mai a- 

mănunțţit ca cele din interiorul zonei cristaline. Ele constituesc întinse 

masive de-oparte în Muscel, Dâmboviţa și Prahova, de alta în Me- 

hedinți și Banat. Biuroul geologic a delimitat destul de exact întinderea 

acestor masive pe teritorul român, așa că studiile ulteridre datorite geo- 

logilor români și streini saă raportat mai mult la studiul paleontologic 

al diferitelor etaje. 

In regiunea de la extremitatea estică a zonei cristaline, calcarul corn- 

stitue trei masive: două, și anume al Pietrei Craiului și al Pietrei 

Nămăescilor, se găsesc la W. de muntele Leota; al treilea, masivul Eta 

cegilor la E, de-oparte și alta a lalomiţei. 

Muntele Leota e dirijat spre N și se ridică ca o colosală spinare cri- 

stalină, ce are pc flancurile sale terenuri mezozoice și terțiare, separând 

ast-fel prelungirea mezozoică așa de desvoltată la N. Câmpu-Lungului, de 

munții lalomiţei. Partea centrală a Leotei e formată de roce cristaline mai 

vechi, micașisturi și amfibolite inferiore șisturilor verdi. Discordant pe 

șisturile verdi vin formațiunile jurasice, constituite din gresii, calcare 

închise și calcare albe. Pe unele locuri la basa calcarelor jurasice avem 

și formaţiuni cu cărbuni, ce sunt nisce gresii fine cu urme de plante 

ru conservate (RevLicu (2), MRAZEC și ALIMĂNIȘTEANU) (3). 
Lamboul de la Piatra Nămăescilor, ce formeză culmea dintre Ar- 

geșelu și Dâmbovița, se reazimă spre N pe cristalin, iar spre S dispare sub 

formațiunile mai noi, cretacice și miocenice. Masivul din basinul Dâm- 

bovicidrei se întinde de la Piatra Craiului până la Piatra Dragos- 

(1) L. Maazec: Quelques remarques sur le cours des fleuves en Roumanie. An. 

Muz. Geol. sub tipar. 

(2) Reourcu: Geol. Studien in Rumâniens. |. 

(3) Raportul prof. Mnazec și ing. ArmmăxrșreAnu despre o excursie în jud. Dâmbo- 

vița. Bul. Soc. Inginerilor No. 1, An. 
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lavelor și Ghimbavu. In partea centrală a lui se observă o depresiune, 

în cari sunt depuse formaţiuni cretacice. Cât privesce masivul Bucegilor 

el se reduce la numerose A/7ppe, ce es prin cretacic, formând virfurile 

munților: Strunga, Piatra arsă, Furnica, Zânbga, Lespezile, Di- 

chiul etc. Aceste calcare repauseză direct pe cristalin. 

Calcarele acestor masive aparțin etajului mediu și superior al jurasi- 

cului și celui inferior din cretacic. După d-l Simionescu (1) el e de patru fe- 

luri, cel puţin în masivul Piatra Craiului: întâi calcare roşii cu ao, 

peste cari vin calcare cu c77n07qi, apoi calcare roșii cu /amehibranuchrate, 

(Pecten) şi altele gălbui cu silex. Calcarul roșu cu azzonzți și brachiopodi, 

care se găsesce la obirsia isvorului, ce se scurge din Gruiul Lupului, cal- 

care caracterisate prin Pls/oceras thortisulcatum, le atribue callovianului (2). 

D-l V. Porovici-HaţeG în o notă recentă (3) raportă, pe basa P/4/fo- 

Ceraselor găsiți, aceste calcare roșii la basa Oxfordianului inferior, la li- 

mita chiar a stratelor calloviane terminale cu Cazdzoceras Lamberti. 

După d-l Repuicu ele formeză pe deplin un equivalent al stratelor 

dogeriane din Sviniţa, identice cu cele de la Săcuime descrise de HenBrcu. 

Mai desvoltat e dogerul în partea N. a muntelui Strunga, la Valea Lu- 

pului, unde d-l prof. Toura a găsit Fos:donomya alpina, și în partea W. a 

Pietrei Craiului. D-nii MBazEc și ALIMĂNIȘTEANU "| semnaleză la Les- 

pedi și în partea E. a masivului Zăndga dasupra văei Ialomița, unde e 

representat prin calcare cenușii fosilifere (4). 

Partea superidră a Pietrei Craiului, Nămăeștilor și klippele din Bucegi 

sunt constituite din calcarele albe-gălbui sau cenușii, breciforme și chiar 

oolitice, formând bancuri puternice, ce se rezimă, când direct discordant 

pe şisturi cristaline, ca la P. Craiului etc, când pe jura mediu ca la Strunga 

Zăndga etc. Bazaţi pe studiul paleontologic deosebim cel puţin în Piatra 

arsă, Schitul Peșterei și Dealu Sasului, donă nivele: unul inferior cu afi- 

nitate jurasică corespundătâre stratelor de Stramberg (Titonic superior) 

şi altul cu afinitate cretacică, caracterisat prin forme aparținend stratelor 

de Berrias_ și Neocomului proprii dis. Aceste dou€ niveluri se leagă însă 

așa de intim petrografic, că e imposibil a stabili o delimitare între ele. 

La partea superidră calcarele devin marnse trecând la marnele bare- 

miane (5). (V. Popovici-Haee) (6). 

Calcarele din Mehedinţi și W. Gorjului au fost studiate de d-l M. 

(1) IL. Smrronesor: Excursiune în basinul Dâmbovicidrei. B. S. S. An VI, No. ş. 

(2) |. Sruroxescu: Asupra Callovianului în Carpaţi B. Soc. Sc. An. VII. No. 1. 

(3) V. Porpovici-Harzeg : Societe geologique de France. Seance de 28/ll, 1898. 

(4) Raportul d-lor Mnazec și ALIMĂNIȘTEANU €tC. 

(5) I. Simroxescu: Asupra baremianului din basinul Dâmbovicidrei. B. 5. S. An. 

VE -Ne: 2. 

(6) V. Popovicr-Harzea. Les calca. Tith. et Neoc. de Muscel, Dimboviţa, Prahova 

Bul. Soc. geolg. de France 3 scrie Tome XXV. 
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DRĂGH:CEANU, (1) care le-a luat parte ca jurasice parte ca cretacice și de d-l 

Sava STEFANESCU (2). D-l de Nae (3), pe basa fosilelor (/Vzzzuee) adu 
nate de d-l Scnaranzik și d-sa în jurul Băci-de-aramă, le consideră ca 

asemenea cu cele de Stramberg. D-sa le ia drept niște ramificațiuni di- 

vergente, ce se desprind spre E, din masivul Herculesbad, formând trei 

bande enunțate și de primii geologi. 

Una prin valea Cernei pe malul stâng până la isvorul acesteia și de 

acolo mai departe la Pălimar, Stînulețe, Pleașa până la isvorele Jiului; 

de alungul Cernei banda ne demonstra o dislocaţiune importantă. A doua 

bandă merge mai pe la SE. de prima, trece pe la Obiîrșia, formeză pu- 

ternicele masive de la Piatra Cloșanilor și se continuă mai departe cu mai 

multe intreruperi până la Jiă. O a treia, luată de d-l DnRăGniceANU ca 

cretacică, plecă de la Dunăre puțin puternica; de la Balta însă se lăr- 

gesce considerabil și merge până la N. de Baia-de-aramă. 

Afară de acestea mai avem dou€ insule, a Vrănicului, între Gura 

Văi și Bresniţa, şi a Voromnei între Dilbocita și Sovirna, consti- 

tuite din o brecie calcară roșiatică și forte compactă. D-l DRĂGHICEANU 

le-a considerat tot ca cretacice. Aceste insule sunt în parte acoperite de 

calcaruri (cu congerii) galbene pliocenice. La Racovăț calcarul, o mar- 

mură cenușie grosieră, ce nu se pote determina de e jurasic saă arhaic 

e prins în cristalin formând un admirabil sinclinal (MaazEc) (4). 

Calcarul de la Virciorova, ce se reazimă pe şisturi argilo cărbunose sau 

micacee, probabil cretacice, e forte redresat, mergend sub cristalin; mai 

la N. stând pe bordul W. al bandei mezozoice e aprope vertical. 

La marginea sudică a cristalinului între Jiă şi Olt, la pâlele munților 

înalți avem câte-va masive isolate, al Cernădiei-Polovraci şi al Bis- 

triței-Stogu, cari fără îndoială sunt mezozoice (ÎNKEY, GR. ȘTEFĂNESCU, IOULA 

REpLicH). Un studii paleontologic amănunțit nu sa făcut încă asupra a- 

cestor calcare, dar probabil, după cum a emis și d-l V. Popovrci-EAȚEG, 

aceste calcare aparțin la mai multe etaje jurasice și cretacice și așa de 

metamorfosate, că o delimitare e fârte grea, dacă nu imposibilă. 

Calcare cretatice sunt puțin representate pe clina Sudică a Carpaţiior 

meridionali;, mai desvoltate sunt pe clina nordică a Carpaţilor, unde 

calcare albe sau gălbui, cu totul brecificate se întind pe valea Jiului Un- 

guresc (ÎNKEY) și par a se uni cu calcarul de la Oslia, luat de către 

Biuroul geologic drept archaic. 

(1) M. Daăcnrceanv. Mehedinţi și harta geologică. D-l Drăghiceanu însemnă de alt- 

mintrelea tote calcarele jurasice cu culârea eee deși în broșura explicativă nu 

spune nimic despre acesta. 

(2) S. Şrerăxescu. Memoriu geologic asupra Jud. Mehedinţi. An. Biur. geologic. 3 4: 

(3) B. v. Inxey op. cit. pag. 23 și 33. 

(4) Maazec: Geol. de la partie Ş du haut plateau de Mehedinţi B, S, S. An V. No, 12, 
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D- V. Poeovici-Hared a demonstrat pentru o parte superidră a masi- 

velor calcare din E. că aparţin neocomului. După d-l Ga. ȘTEFĂNESCU (1) 

calcarul cretacic ocupă o suprafață mult mai mare în Gorj, unde ar forma 

extremitatea E. din a doua bandă calcară, ce am deosebit mai sus. Acesta 

"e masivul de la Costeni la Isvîrna, la W. până aprope de Curpeni și 

la E. trecând prin Tismana, Boroșteni și Dobriţa. E un calcar cenuşiii - 

negru compact, în cari sunt intercalate șisturi foi6se cu plăci calcare (Bo- 

rosteni, Tismana) și gresii transformate în arcose (Tismana, Pocruia). Cu 

tote acestea pe harta biuroului geologic de sub direcțiunea d-lui GR. ȘrE- 

FĂNESCU aceste formațiuni sunt representate tot ca jurasice, pe când d- 

DnaăGHiCcEANU le consideră ca cretacice. Cum fosile caracteristice încă nu 

s'au găsit până acum, e greu, după cum sa exprimat și d-lprof. TouLa de 

a precisa asupra etăței acestor calcare. Credem totuși ca și pentru calcarele 

din Muscel — Prahova, că ele aparțin parte jurasicului parte cretacicului. 

Câte-va stânci de un calcar madreporic sunt date la iveală în urma 

erosiunei conglomeratelor la Gura-Lotrului în Basinul Brezoiului. 

Basinul Brezoiului, mult mai întins de cum sa representat pe hărţile 

geologice de până acum, e f6rte interesant din punctul de vedere al con- 

stituției lui geologice. Patul acestui basin e constituit din micasisturi negre 

și albe, străbătute mai la W. de pegmatită cu cristale mari de felaspat roz 

și cu grăunțe de grenate. Pe unele locuri micașisturile, cum ai fost in- 

jectate de pegmatită, au. devenit adevărate gneisuri. Micașisturile în valea 

F6rfecei cad în genere spre N cu 30—50%. Discordant peste aceste mi- 

cașisturi se întinde o patură de conglomerate și brecii în Valea Oltului 

de la Cozia până la Bolovanu, iar spre W până în valea Mestecănului 

Conglomeratele, ce vin direct peste micașișturi, sunt constituite numai din 

roce cristaline împrejmuitore: micaşisturi, gneisuri, granite, pegmatite etc. 

și aceste elemente sunt așa de intim închegate și metamorfosate, că la 

prima vedere ai aparența de gneisuri, fapt ce explică, pentru ce până 

acum ai fost luate de toţi geologii ca șisturi cristaline. Acestă pătură la 

Gura-Lotrului se îndâe întrun sinclinal în care sunt depuse formaţiuni 

mai noi. Pe deasupra virfului Sidei și Forfecei ea trece în anticlinal, ce-l 

urmeză întrun mod forte slab și micașisturile de basă. Acest anticlinal 

corespunde cu cel numit de d-l de Inkgy «Coziazug» care ea patra și cea 

mai sudică cută constituitivă a Carpaţilor. Acestă cută n'are însă importanță, 

ce i-o dă d-l de Inkey, căci nu departe mai spre W, de la Valea lui Stan 

în colo, nu se mai observă nici o cutare. Grosimea păturei de conglo- 
a EEE A merate și brecii variază: e forte grâsă în partea nordică; mult subțiată la 

Sida și Forfica, unde e râsă de tâte piraele, ce ai ajuns de mult de 

și-ai săpat ogașurile în micașisturi. De asemenea la ogașul din satul 

(1) Ga. Șrerănescu. Anuarul B, G. No. 1, 2, pag. 63. 



Călimeștilor sunt date la iveală de-oparte și alta afleurimente de gneis și 
micașist. 

In siclinalul format de aceste conglomerate sai depus calcarul de la 

Gura-Lotrului atribuit de d-l Repuica [1) cretacicului, împreună cu gresiile 

din partea W a acestui basin. Paimics (2) semnaleză cel dintâi la Gura 

Lotrului «ein Grobkalk» pe care /l atribue eocenului. 

Calcarul afleureză ca stânci în marginea apei, la piciorul podului șoselei, 

apoi pe sosea în malul tăiat se observă trei aflorimente mai mari, și un 

altul pe ogașul, ce trece prin cătunul Golotreni. E un calcar madreporic 

cenușii compact, pe unele locuri breciform, cu vine roșii. Se observă și 

câte-va bancuri de un calcar brun forte compact de aspectul calcarului 

litografic. In calcarul cenușii se văd multe fosile și numerâse geode cu 

calcită; cel brun pare lipsit de fosile. Căderea acestor calcare e spre NE. 

cu 60». Aci direct peste calcar vin conglomerate, ce probabil aparţin cre- 

tacicului superior; ele cad spre SE. cu 30— 40%. Mai spre W,, la capul 

de W al satului Brezoiu, găsim nisce marne cu intercalațiuni de calcită ; 

fosile sunt puţine, însă după aspectul petrografic roca semănă cu marnele 

din basinul Dâmbovicidrei. De asemenea și calcarul de la Gura-Lotrului se 

aproprie de cel din dealul Sasului, de aceea am considerat d=-ocam-dată 

până la alte probe calcarul acesta ca neocomian, marnele ca baremiane 

jar gresiile, după cum le-a luat și d-l Repuica, ca senoniane. Conglomeratele; 

ce acoperă tâte aceste formațiuni, aparţin probabil cretacicului celui mai 

superior; ele sunt representate pe harți ca eocenice. Asupra tectonicei a- 

cestei regiuni voiii reveni în o lucrare viitore. Amintesc însă aci, că am 

mai găsit pe cresta din W. văei lui Stan un calcar negricios cu vine de 

calcită, pe care d-l inginer R. Pasco la găsit mai desvoltat în paitea 

înaltă a văei lui Stan. 

Calcare terțiare, mai puţin răspândite și nu atât de interesate din 

punctul de vedere, ce consideram aci, au lost studiate de d-nii GB. ŞTE- 

FĂNESCU, SABA ȘTEFĂNESCU, PRIMICS, V. Popovici-HapeG, TouLA, REDLICH, etc. 

Fenomene de erosiune. 

Pe de-oparte influența mișcărilor c6jei terestre, pe de alta acțiunea apei, 

au contribuit să tae în rigidele mase calcare, ce enumerarăm, formele cele 

mai capricidse, nelipsite nici de originalitate şi nici de imposanță. Aceste 

forme, ce îmbracă masivele calcare, sunt fOrte multiple și variate; lo: da- 

toresc multe din încântătorele regiuni din munţii noștrii aspectul pitoresc, 

ce ni'l presintă. 

In genere munții calcaroși se lasă în pantă forte lină în direcția căderii 

(1) Repucn. Geologische Studien in Rumânien I! V. d. k. k. g. Reichsanstalt 17 18 1896. 

(2) Paimos: Fogarascher Alpen pag. 5. 
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straturilor, pe când în partea opusă panta scoboră în terase cu pereți 

abrupți de deci și sute de metri; în multe locuri un singur perete aprâpe 

vertical se lasă din virful muntelui până la basă. In aceste părți vegeta- 

țiunea, care chiar pe pantele prelungi e fOrte săracă, pe pantele prăpătidse 

devine imposibilă, și de departe ochiul nu vede de cât pereții suri săl- 

batici, pe cari apele au tras verticale șirde roşii-brune. Pe ici pe colea, pe 

un colț sai dintro crăpătură apar ramurile verdi închise ale unui brăduleț 

sau al unui tirâtor jip, de care te miri, cum stă și din ce să nutresce în 

acel loc, ce numai prin vedere îţi ispiră sărăcie și nesiguranță; iar din 

câte-o gaură sau crăpătură inabordabilă se aude filfiitul și ţipetele puilor 

vrunui vultur, ce de mulți ani își are culcușul acolo. La basa crăpatelor 

stânci înalte și colțurâse se întind însă colosale grămedi de sfărămături, 

rămășițe de nebăgat în semă ale trufașelor vîrfuri, ce cu folos își disputau 

locul cu norii. Aceste sfărimături, ce ocupă suprafețe întinse, se numesc 

în Gorj groofe; pe ele mersul e forte greu, căci dacă un bolovan sa 

mișcat, totul plecă la vale producând un sgomot asurzitor, trăgend adesea 

în amestecul lor și pe călător. 

Clinele mai dulci însă sunt acoperite în parte cu mici și rari arbuști., 

ce-și trimet rădăcinile adânc prin crăpăturile calcarului, pentru a şi le im- 

plânta în stratul de ze77a rossa, ce se găsesce adesea adunat în aceste 

crăpături. Când însă, din causa altitudinei, sau din causa sterilităței ab- 

solute, vegetațiunea nu pote prinde, atunci calcarul brăsdat de crăpături 

înguste și adânci, ce se încruciseză în tote sensurile, ne presintă miserabilul 

aspect al «deșerturilor de pietre crăpate și rose, ce Savoia numesce /7pzaz 

și Tyrolul Karrenfzider (1).> 

Aceste regiuni /azze sunt numerâse în Carpaţii noştrii: La Stiunga, 

Piatra Craiului, Bistriţa, Dobriţa, Baia-de-aramă, Balta, Găuri, 

Pietrile albe, Turcinu etc, găsim suprafeţe întinse de câte mai multe 

arii, acoperite de natură cu acest curios desen prin crăpături. Apele au 

ros colțurile și aă tras cu «le tot restul disoluţiunei, terra rossa, în aceste 

adânci și înguste drumuri. Din crăpături tot ese câte odată o vegetațiune 

ofilită; despoiați sunt însă bolovanii, pe a căror suprafață convexă albă și 

netedă sa prins numai o colonie de re-cari lichene colorate saă nu. 

Adesea se întâmplă ca apele, ce cad la suprafața terenurilor calcare, 

sai isvorele, ce parcurg asemenea locuri, să dispară prin crăpături în cursul 

„lor sau la basa stîncilor, urmeză drumuri ascunse și necunoscute, și reapar 

dincolo la polele muntelui, ca isvâre, ce te minuneză prin debitul lor colosal. 

Un asemenea cas întâlnim la Runcu (Gorj), unde alăturea de o vale secă, a 

Suhatului, ese de la basa stâncilor atârnătâre lângă hanul șoselei un pu- 

ternic isvor (Toura). D-l Simionescu citeză în basinul Dâmbovicidrei pîriul 

(1) Emue Cuarx: Contrib. ă Vetude de Lapies. Topogr. d. desert de Plate. Globe 

journ. geograph. XXXIV Gen&ve 1895. 
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Rudărița, care, după cea curs puțin la suprafață, dispare aprâpe în to. 

talitate sub muntele Căpățina, spre a apărea ce-va mai în sus de valea 

Urdei, în mult mai mare cantitate. De asemenea se întâmplă cu Topol- 

nița, Motru sec, Balta etc, (DaăGHICEANU) (1). Cât despre isvâre, ce ţîș- 

nesc puternic abondent de sub stânci, ele sunt numerbse: «Isv6rele» de 

la Bistriţa, de la Cernădia, isvorele din cheile de sus ale Dâmbovicidrei, 

cel de la Schitu laiomicidrei etc, sunt cunoscute de toți prin acest 

caracter al lor. i 

Ca efect imediat al acestor riuri subterane decurge formarea peșterilor 

prin lărgirea crăpăturilor deja existente (2). Apa lucreză în aceste crăpături 

prin erosiune, corosiune și presiune hidrostatică. In calcarele nâstre sunt 

forte multe cavități de acestea datorite apei, grote, ce-și fac intrare prin nisce 

guri negre și fiordse, conducând prin colosale galerii cotite departe în 

inima mnnților. Multe din ele sunt cunoscute, visitate și devastate de tu- 

riști; la unele din ele na rămas aprâpe nimic din splendorea ornamentelor 

naturale. lată un punct, unde atențiunea statului întreptată, ar aduce mult 

bine țărei, conservend aceste mărețe monumente artistice, imposante. prin 

natura lor și prin darul naturei, 

„Se cunosc următorele peșteri mai importante : | 

Peştera Schitului (Ialomița) descrisă de forte mulți autori (3) între cari 

în urmă fârte complect, cu plan și secțiune, de d-nii V. Poeovici-HAȚeG şi 

SâNGIORZAN. D-l prof. Toura (4) ne presintă și o frumosă fotografie a intrărei 

vădută din afară (5). Peştera era cunoscută numai pe galeria de intrare 

«Michnea-Vodă» lungă de vre-o 100 m. care era opturată în fund pria- 

trun perete vertical, de sub care eșea un isvor abondent. Vara trecută 

Societatea Carpatică din Sinaia a spart acest perete și d-nii V. Popovici- 

HAȚEG şi SĂNGIORZAN inginer, ai ridicat planul întregei peșteri, una dintre 

cele mai frumâse din Carpaţii români. Pe lângă altele e fârte avută în 

Gse de Ursus spelacus. i 
Peștera Dâmbovicidrei mult mai visitată ca a Schitului, din causa fru- 

(1) Di Dnaăcnrceanu mai citeză în ///Zrologia subterană pag. 75 nisce piriuri: Bălțatul 

Coţacul, Slănicul (R.-Sărat), Niscovu (Buzăă) ce dispar în nisce fracturi în nisipuri? 

Despre Niscovu a scris și Cvryi€ că la W de Buzăi, riul Niscovu, se perde la 

Fântâna dracului (ManrEL). 

(2) O peșteră mare cu un puternic riă subteran în argile salifere dela V. Lopătarilor 

(Buzăii), e semnalată de Cosârcescu în Memoriu Geologic pag. sI. 

(3) La lista autorilor, ce dau d-nii V. Povovrer şi Sănaponzan (Peştera Schitul 

Ialomiței Bul. Soc. Ing. An. |. Fasc. IV), adăogăm încă pe Joannes, ce a descris-o 

împreună cu a Dâmbovicidrei în «Danube et Balcans», t. I, încă de la 1868. 

(4) Toua Eine geologische Reise in die Transylv. Alpen Rumâuiens. Vortrag des 

Vereines zur Verbreitung naturw. Kenntnisse in Wien 17 Febr. 1897 

(5) D-1 Duscaen în A4/bumul pitoresc al României dă şi d-sa o fotografie a acestei in- 

trări, vedere însă din năuntru în afară; tabloul este însoțit de o mică notiță istorică 

de d-l Ga. Tocirescu asupra schitului, ce ocupă mărcța intrare a acestei peșteri. 
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museței «i și mai ales a plăcutului drum. prin chee, a fost descrisă de 

mulți autori, însă o ridicare sistematică nu sa făcut până acum. In acestă 

peșteră sub o crustă de concrețiuni calcare s'au găsit 6se de Ursus spelacus, 
Sus scrofa, Canis vulpis etc, (REDLICH, SIMIONESCU). 

Cum aceste dou& peșteri se găsesc în unele din regiunile cele mai în- 

cântătore a Carpaţilor şi mai ales faptul, că sunt aprope de staţiunile de 

vară Sinaia și Rucăr, ele sunt visitate anual de forte mulți turiști. Pereţii 

și tavanul lor e înegrit: de fumul faclelor și de iscăliturile _visitatorilor; 

stalactite și stalagmite aprâpe nu se mai găsesc, prea puţine au scăpat 

brutalităţei și tendinței distructive ale visitatorilor. 

In acestă parte mai avem în Valea Tameșului la basa P. Craiului 

pe versantul W. o superbă grotă cu etaje în masivul titonic; cea din 

Piatra arsă, a Nămăeştilor, din Possada, Pleasca lângă Rucăr 

„a Ghimbavrului (Simronescu Poeovrcr-HaAec), etc. 

In masivul Bistriţei avem două peșteri chiar pe cheia Bistriţei, 

una sub Stogu și o mulțime altele, ce se deschid. în pereţii abrupți dinspre 

partea N. a masivului calcar. 

In masivul Polovraci-Cernădia avem numerâse și forte cunoscute peș- 

teri: A Polovraciului în cheia Oltețului a fost descrisă de Joannes în Zozr. 

du monde | pag. 332 și 330 18608 și de d-l I. MoisiL în revista «Jiul» No. 

14. Ea se deschide în peretele de E.alchei; drumul de la Mânăstire până 

la ea e forte anevoios, căci atât scările de lemn cât și cele săpate în piatra 

sunt reu întreținute. 

Peștera Baia în cheia Galbenului la N. de Baia-de-ter e una-din peș- 

terile cele mai interesante; are multe ramificațiuni, multe puțuri și coșuri, 

și e forte lungă. Un strat puternic de guano excrementele nenumăraților liliaci, 

ce o locuesc, acoperă solul. In ea s'a găsit de asemenea un dinte de Urszs 

spelacus. 

Peștera de lângă satul Cernădia e mai mică mai puţin insemnată și 

după spusele locuitorilor, se crede, că comunică cu cea de la Baia. 

Tot așa de numerâse sunt peșterile în masivele din W. Gorjului și din 

Mehedinți. | 

In tâte șirurile calcare, al Cloșanilor, Bălţei, Băei-de-aramă etc. 

se găsesc multe crăpături și mai cu semă caverne. Calcarele sunt atât de 

găunâse și avute în peșteri în cât gârlele, ce le străbat dispar într'însele 

cum se întîmplă cu Motru sec, Topolnița, Balta etc. Grotele de la Cloșani 

și Balta sunt renumite pentru încrustațiunile admirabile. Caverna de la 

Balta are o stalagmită mare numită Ciae; ea e formată din o grămadă de 

bolovani peste care sa prins o crustă de calcită (DRăGHIcEANU). Pe cea a 

Cloșanilor și de la Obirșia Cernei le perii și d-l S. ȘTEFĂNESCU în 

memorii asupra Mehedinţilor. 

Multe peșteri mai întâlnim și în jurul Băei-de-aramă, și în masivul 
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Dobriţei prin aproprierea Tismanei etc. Chiar în marmora albă de la 

Tîrnovu, Gauri etc, nu lipsesc grotele și cavernele. 

E renumită în povești peștera din Tirnovu mare, plină de pietre nes- 

timate și comori adunate de haiduci din timpi uitaţi. Acestă grotă e greii 

de visitat, nu pentru că bogăţiile «jurate» pârtă nenorocire cercetătorului, ci 

pentru că intrarea ei se zăresce, numai ca o pată negră cu mult deasupra gro- 

hotelor, în peretele vertical din spre NW. de vf. Tirnovului mare. Și nu 

ciarba fearelor» ți-ar trebui pentru a lua în stăpânire comorile peșterei, ci 

E SI PIE To 

un «prepeleag» lung de vre-o 60 m., pe care să te sui până la gura ei, 

din care se lasă în jos late dungi galbeni-brune de lehmul scos de ape 

afară din peșteră. 

Calcarele din Găuri prin mișcările, ce au suferit, saă crăpat în tote di. E 

recțiile așa de intens, că multe ajung la suprafață, resimțindu-se și în rocele | 

verdi și serpentina, ce se întinde deasupra lor (1). Crăpăturile de la basă. 

ce ai fost lărgite de apele isvorelor, ce vin din spre Piatra tăiată și cari 

bagă mult terra rossa și lehm prin ele, portă numele de Gaura Smeului. 

Lor datoresce regiunea numele de Găuri. Aceste crăpături de și intense nu sunt 

în lungă și accesibilă continuitate. In Poliți însă găsim o cavernă lungă î 

de vre-o 10 m, care dirijându-se mai întâi spre N se întorce după vre-o 

10 m. spre W și se înfundă prin bolovani și lehm, tocmai când se cotește 

iar spre S. In peretele drept înainte de cotitură, e o gaură forte strimtă prin 

care comunică cu un puț vertical adânc de vre-o 30 m. Insuficiența pre- 

parativelor nâstre nu ne-a permis a cerceta acest puț. Ciobani istorisesc. | 

că în una din aceste caverne au băgat un câine și a eșit tocmai în Costa 

lui Rusu. Cât trebue credut din acestă poveste, nu știu! Sri 3 

Când tavanul vrunei grote se surpă, mai ales când caverna avea di- 

mensiuni mai mari, prăbușirea acestă se resimte până la suprafață, dând 

văi închise, cu pereți abrupți de deci de metri. 

Ele afectă adesea forme de pilnii—cozfz7i le numesc locuitorii- —și în ele se 

adună apele isvârelor din prejur pentru a dispare prin fundul lor, sau a forma 

lacuri periodice cu scurgeri snbterane. Mai tot-d'auna fundul dolinelor e 

acoperit cu un puternic strat de terra rossa. Mai ales în regiunea calcară 

Balta—Baia-de-aramă sunt forte frecuente aceste fenomene: doline, coifuri, JA 

deposite de terra rosa, poduri naturale, peşteri etc, sunt abondent răs- Ă 

pândite. Numai în comuna Ponra numărăm 14 lacuri periodice cu scurgeri 

subterane (Mnazec) (2). — De asemenea se întîlnesc doline în masivul Bis- 

triței — a Arnotei citată de “Toura, REDLICH, — în masivul Dâmboviciore» | 

Piatra Craiului, Dealul Sasului, etc. 

loc acelor scufundături mai mult saă mai puţin circulare, numite Jo/zue, mici ; 

(1) A se vedea asupra acestor calcare în comunicarea nostră din $ Decembre 1897 

«Asupra Tectonicei regiuni din N. Parîngului» la Soc. de Sciințe. Bul. An. VII No. 1 

(2) Mnazec. Geologie du haut plateau de Mehedinţi Bul. Soc. Sc. Fisice An V No. 12. 
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Un însemnat fenomen, care isbesce imediat atențiunea visitatorului în 

regiunile nâstre calcare, e presența acelor văgăuni transversale masivelor, 
acele strâmtori înguste pe unele locuri numai de 3—4 metri, adânci însă 

de sute de metri, acele prăpăstii cu pereții verticali lipsiţi de vegetaţie, 

prin fundul cărora apele curg, producend un vijiit înfundat, mărit prin 

ecoul repetat al pereților calcarosi. 

i 
= 

ȘI a 

In Chea Dâmboviciorei după o fotografie de d-l prof. Toura 

„Mai tâte rîurile din părțile calcare ca: Ialomița, Dâmbovicidra (1), 

„ Dâmboviţa, Rîul Chei (Ghimbavu), Sușița, Riul Cheii (Recea 

IER V), BR. Costeștilor, Bistriţa (R. V.), Olteţul, Galbenul, pîriul 

_ Suhatului (Runcu), Topolnița, Zătonul, (Pondre), Tismana, Motru 

„sec, Cerna în parte, etc., curg prin asemenea văgăuni, une-ori adeverate 
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canonuri, aprope tot așa de largi sus ca şi la fund, numite de popor c/ei, 

Ss scie teoria acelor adinci caionuri din Colorado: ele sunt datorite 

erosiunei puternice a apei în un teren cu pantă repede, care suferă o 

ridicare înceată. Acelaşi lucru sa întîmplat și la marginea SE. a platoului 

central al Franței unde Tarnul traverseză les Causses prin nisce gâtlejuri în 

calcare [1). D-l E.-A. ManreL vorbind de aceste gâtlejuri, ăpropos de Bra- 

mabiau et des Causses, se exprimă că: «văile de acest tip au putut să se 

construiască de preferință după direcțiunile, unde crăpăturile cele mai nu- 

merdse perexistente ale solului se găsesc lărgite în grote și unde se crease 

ast-fel cele mai multe linii de mai mică resistență» (2). Deși nu generali- 

seză proposiţia d-sale, totuși găsesce prea largă opinia d-lui Kaauss (3) că: 

«diferența între doine şi Aesse//hăler consistă numai în dimensiunea di- 

feritelor suprafețe de scufundare și causa de scufundare e prăbușirea re- 

sultată din erosiunea subterană.» 

Podul natural de la Pondre VEdut de jos după o totografie de d-l prof. Touca 

Cheile din calcarii noștri au fost amintite de mulți geologi, cari aă 

observat asemănarea lor cu cafionuri (Toura, MBAZEC, REDLICH, SIMIONESCU, 

Poeovici etc). Unii le-ai considerat ca simplu resultat al erosiunei apei; 

d-l prof. Toura (4) însă vorbind de cheia Bistriţei se exprimă că «se vede 

clar, că avem de aface cu surparea boltei a unui fost curs de apă subteran, 

(1) A. pe Lareanexr Legon de gcographie physique; Influence tectoniques actives, 
formation des caîion pag. 157. 

(2) E.-A. Manrer. Les abimes, les caverne, p. 541. 

(3) Inaus. Entwăsserugarbeiten p. |; Hohlenkunde VI. Cap. Oberirdische Erosions- 

erscheinung. 

(4) F. Toura. Geologische Reise in den Transylv. Alpen Rumâniens II. Neues Jahn- 
buch 1897. 
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al căreia acoperiş puternic s'a rupt în jos prin crăpături verticale.» D-sa 

generaleză și pentru Cheia Galbenului, și cea dela Runcu, Cernei etc.; 

pentru cheia Dâmbovicidrei se pronunţă, că e un caîion de erosiune, carea 

fost lărgit în crăpături; «cel puţin in parte însă de asemenea aci trebue 

să se fi format prin scufundarea unor acoperișuri de peșteri născute prin 

cursurile de apă». 

Câte-odată scufundarea tavanului unei peșteri nu s'a făcut complect, așa 

că rămâne pe unele locuri mărețe arcade, scurte galerii boltite, sai 

acele poduri naturale renumite în regiunile calcare. In Mehedinţi avem 

podul natural de la Ponoare, descris de d-l DRĂGBICEANU, SAVA ȘTE- 

FĂNESCU, TOULA și de JOANNES în Doze ef Balcaus partea I. De o parte 

avem un lac periodic, lezerul mare, cu coifuri în cari se scurg toren- 

tele dimprejur; vis-a-vis se deschide gura negră a unei peșteri în care pă- 

trund apele văei, când plouă. D-l profesor TouLa (1) ne presintă dou& fo- 

tografii forte frumâse ale acestui pod natural. 

Podul natural de la Pondre vEdut de sus după o fotografie de d-l prof. Touca. 

Masivul Bistriţei (R.-Vâlcea). 

Acest mare lamboi calcar se întinde pe o lungime de 12 km, din valea 

Scăriș6ra (N. Bistriţei) în direcție mai întâi NE, pină la rîul Chei (Recea), 

de unde se întârce spre N, pînă sub pâlele muntelui Folia ; lățimea maximă 

ajunge 3 km., în dreptul mănăstirei Arnota. Vîrfurile lui stîncose Buila, 

Florianul, Vînturariţa, ce se ridică sălbatice drept în sus, ating înăl- 

țimea de 1800 m., dominând împrejurimile din depărtare. La basa nordică 

a masivului, la Stîna Comarnicilor, găsim pe chartă cota 1470 m, 

(1) Tovra, Vortrag 17 Februar citat, 
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Din înălțimea culmei lui convex arcuită se lasă spre SE. o pantă destul 

de lină, acoperită de o pădurice rară ; în multe locuri vegetațiunea lipsesce 

și atunci ni se expune vederii un arid /azie în miniatură. In partea N, 

masivul e limitat prin pereţi abrupți de deci și sute de metri, bogaţi în 

crăpături adânci și în caverne cu deschideri întunecâse. Vegetația e fârte 

puţină, gro/otisul însă forte întins acoperă basa pereţilor verticali. Judecând 

după acestă pantă grosimea calcarului pote ajunge 400 metri în partea 

centrală a masivului. 

Calcarul, cu stratificațiune puțin evidentă, e dispus în bancuri colosale, 

a căror cădere generală e spre SE. Numerse crăpături străbate roca în 

tâte direcţiile; unele SE —NW, tocmai în direcțiunea înclinațiunei, îi dai în 

unele părți o șistositate aparent. Faciesul caicarului e variabil în diferitele 

părți ale masivului. In partea vestică, la Piatra Cârnă, e breciform cu vine 

roșii brune, devine mai compact și gălbuiu în partea Bistriţei, mai alb și mai 

compact în partea centrală. In partea estică devine iar breciform, chiar 

oolitic și pe suprafețele lui rose se v&d multe urme de /o/zpzeri. 

D-l GR. ȘrarăNESCU (1) a considerat acest calcar ca jurasic; de asemenea 

și d-l de InkeY (2) și Rupricu (3) îl consideră ca fiind continuarea celui 

de la Cernădia-Polovraci. D-l DRĂGBICEANU | însemneză pe hartă cu 

culrea dogerului. Cum un studiu paleontologic amănunțit nu sa întreprins 

asupra acestui calcar, nu putem fi siguri de etajul, căruia aparține. D-l profesor 

Tour (4 a observat câte-va bastâne de Czzaride și Corahi în calcarul 

breciform din W. și câte-va Nerinee găsite de d-l Drăghiceanu; în partea 

centrală a masivului, cu 200 m. deasupra monăstirei Bistrița, a găsit un 

calcar tipic cu /7//odendron. Mai sus cu câte-va sute de metri se găsesc 

pe ici pe colea bastâne de Corali, Briozoere și Chneteles: întrun bloc a 

observat o secțiune, ce aduce aminte un Dceras sai o Caprotină. 

Probabil că acest calcar aparține, după cum sa exprimat d-l V. Poeo- 

vici-Harzerc (5) și noi altă dată [6), la diferite etaje ale jurasicului superior și 

cretacicului inferior, mai ales că nu departe de aici peste culmea munților 

în basinul Lotrului, am găsit calcarul cretacic. Repetăm că și aici diferi- 

tele calcare sunt așa de metamortosate, că o delimitare între diferitele etaje 

e aprope imposibilă. 

O secțiune în lungul acestui masiv ne presintă pentru calcar un profil 

lentililorm fârte gros în partea de mijloc și subțiat la extremități. Acesta 

se vede și în cele trei chei, ce-l pătrund, că sunt scobite cu mult mai Jos 

(1) Ga. Șrrrăxescu. A. B. G. No. 1 loc. cit. 

(2) B. v. Inxey. Transyl. Alpen v. Rotenturmpasse bis zum eisernen Tor p. 34. 

(3) Repuicu. | Geologische Studien in Rumâniens. 

(4) F. Touca, II Geologische Reise.  Bistritza, 226. 

(5) V. Popovici-Harzea: Calc. tith. de Muscel, Dâmbovița, Prahova etc. 
(0) L. Mnazec și G. M.-Munsoci: La Wehrlite du M-t Ursu. Bul. Soc. de Sciințe 

An. VI, No. 3. 
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de nivelul, la care găsim extremitățile lamboului pe micașisturi. Nu suntem 

bine fixaţi, dacă pe lângă simpla erosiune maj e și altă causă, ce i-a dat 

'saă La forțat, să ia lorma acesta lenticulară. 

In partea vestică, la Piatra Cârnă, calcarul se razimă direct ps mica- 

Șisturi gneisice și roce amfibolice, ce afleureză în al treilea isvor al Bul- 

zului. Micașisturile cad spre ENE. cu 40—50”, mai spre N. în isvorul Bulzu- 

lui devin fOrte micacee și se îmbogățesc în grenate. 

Sub microscop se vede grenat, zircon, apatită, magnetită,* mica brună 

cu numerose inclusiuni de zirconiă în grăunțe înconjurate de aurevle po- 

licroice intense ; policroismul micei forte pronunțat. Feldspatul acid în cri- 

stale mici; albita predomină. Quarțul, în plăci mai mari, pe unele locuri 

sfărămat. Grenatul perfect isotrop este probabil un grosular. Structura 

rocei granulitică forte frumosă. 

Roca amfibolică, ce e intercalată în bande convergente spre vf. Cânddia 

între micaşisturi și gueisurile din tâtă acestă regiune pînă la Lotru, eo 

rocă verde închisă, compactă, ce afleureză printre micașisturi în isvorul al 

treilea al Bulzului, în pâriul Văcăriei, în valea Cheii etc. 

Sub microscop se distinge: zirconiu în grăunțe în apropierea micei. 

Grenat abondent în grăunțe mari absolut isotop. Magnetită. Zone de mica 

brună, ce probabil sunt vine de micașisturi, străbate roca. Totul înnecat 

în o masă de quarț și amfibol, în care se disting lamele mai mari de 

amfibol-hornblendă. 

O rocă tot amlibolică de asemănare cu o eclogită găsim printre mi- 

cașisturile de sub calcarul dinspre S. stînei Comarnicilor. Asupra acestor 

roci vom reveni întrun studiă mai amănunţit. 

In partea N. a Florianului pe drumul, ce vine de la stâna Comar- 

nicilor în spre țară, găsim calcarul așezat pe brecii, constituite numai din 

roci cristaline împrejmuitore. De asemenea la polele muntelui Folia, pe 

clina dinspre isvorul sudic, găsim o busa de aceste conglomerate-brecii. După 

modul de a fi constituite si disposiţia lor făță de cele-lalte roci, aceste 

brecii sunt indentice cu cele din valea Oltului. Ca și acolo și aci la 

Folia și Comarnici, sunt constituite numai din micașisturi, gneisuri, roci 

amfibolice și pegmatite, ce se întîlnesc prin imprejurimi. Elementele consti - 

tuitive sunt de diferite mărimi, unele rotunjite altele colțurate. Nu sunt 

așa de metamorfosate ca cele din valea Oltului, le cred însă din acelaș 

timp. Și aci ca și acolo mi-a fost imposibil să găsesc o urmă de fosilă, 

așa că judecând numai după stratigrafia terenului, trebue să le admitem, că 

aparțin unui sistem mai vechii de cât Jurasicul. 

„La capătul vestic al masivului, la isvorul Bulzului, calcarul e acoperit 

de marge albe verdui forte calcarâse, psste cari vin nisipuri și gresii 

dispuse orizontal; mai în vale la Scărișora gresiele cad în spre S. cu 30%. 

Peste acestea vin boluvani și petriș însemnate pe harta biuroului geologic 

ca miocenic. i 
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In partea sudică în dreptul mânăstirei Arnota calcarul e acoperit de 

argile albe, ce o bună parte cu câte-va dile înaintea escursiunei nostre, 

în urma unor ploi, alunecaseră la vale pe suprafața calcarului. D-l prof. 

TouLa (1) consideră aceste argile ca terțiare; margele din isvorul Bulzului 

aparțin probabil cretacicului superior. 

In partea E. calcarul e acoperit de gresii tari, unele cu bucăți de calcar, 

forte bogate în urme de fosile și urme de plante r&ă conservate. Ele merg 

de la ptele muntelui Stogu în linie dreptă direct spre N. până în cur- 

mătura dintre Folia și Căndoia; de aci se îndreptă spre E. chiar prin virful 

Căndi, pe la pslele Clăbucetului și Mijlocarilor și formeză partea supe- 

ridre a văci lui Stan, ce se deschide în valea Lotrului. Aci în basinul Bre- 

zoiului ele ocupă partea W. a basinului, în jurul gurei Vasilatului și valea 

lui Stan partea inferidră, unde se rezimă pe margele vinete fGrte flexuate. 

Pe basa studiului paleontologic întreprins de d-l Repuica (2) asupra gresielor 

din basinul Brezoiului și cum aceste gresii sunt nu numai în continuitate 

dar și identice petrografic cu cele din masivul Bistriței, atribuim aceste 

formaţiuni cretacicului superior, etajului senonian. 

Masivul calcar al Bistriţei e strebătut de trei riuri mai principale, ce 

curg prin nisce prăpăstiose chei cu pereți abrupți, numerând din creştet 

pînă 'n fund sute de metri. In multe locuri peretele nu numai că e ver- 

tical, el e chiar scobit la basa lui de apa spumegosă, ce cu furie saruncă 

dintr'un colț al cheii întraltul. 

Cea mai despre W. e cheia Bistriţei, ce se deschide chiar în dreptul 

satului cu acelaș nume, lângă monăstirea Bistriţei transformată în Școlă 

de ofițeri. 

Rîul Bistriţa (R.-V.) isvorasce din curmătura Văleanului cu Smeuretu, 

curge printro vale adâncă săpată în cristalin și înainte de a intra în chee 

se unesce cu pâriul Olanul (R. Guranin). La intrare 'n masivul calcar 

albia Bistriţei e încă destul de largă, dar nu mult ţine și începe a se strimta, 

mai ales după ce primesce și isvorul Bulzului, când intră în adeverata 

cheie. Cât curge prin calcar face o mică cotitură spre SE. apoi iar spre S. 

și ese din cheie cu o albie de maximum 7 m. De la cotituri la vale cheia 

este forte îngustă, în multe locuri numai de 3—4 m. și așa de verticală 

că sus păstreză aprope aceiași deschidere. Pereţii sunt brăsdați de o mul- 

țime de crăpături și scobituri, iar fundul cheii e acoperit de numeroși și 

colosali bolovani, printre cari de multe ori apa se pierde și numai vuetul 

înfundat, ce se nasce din lupta cu bolovanii, ne face cunoscut existența-i 

ascunsă. 

(1) F. Touca: II Geolg. Reise. loc. cit. 

(2) K. RevLicn. Geologische Studien in Rumânien, II. 
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Asupra acestei Chei d-l prof. Touca (1) se pronunță că: «Diese Schlucht 

lăsst deutlich erkennen das man es dabei mit Einbriichen eines friiher un- 

terirdischen Wasserlnufes zu thun haben diirfte, dessen gewaltige Decken- 

massen an Verticalkliiften niedergebrochen sind. Fin Theil des Wassers 

nimmt noch heute der Weg durch die Felsmassen, wie man aus den nahe 

an der Thalausmiindung am linlken Ulfer hervor sprundelnden, măchtigen 

«Quellen» erkennt.» In sprijinul acestei explicațiuni ar veni și faptul, că în 

pereţii cheii se deschid dou€ mari peșteri, cari probabil nu sunt de cât ramifi- 

cațiuni laterale ale cavernei transversale, al căreia tavan sa prăbușit. 

„Una din ele și cea mai visitată pârtă numele de peștera lui St. Grigore 

pentru că în intrarea principală a ei e zidit un mic paraclis. 

Acestă peșteră e scobită în peretele de W. (drept) al cheii la o înălțime 

de vre-o 80 m. deasupra apei, și cum acest perete din culme până în 

fundul cheii e absolut vertical și neted, intrarea în peșteră pe acestă parte 

e inabordabilă. O potecă însă forte îngustă cu treptele de piatră tocite și cu 

scări și balustrade de lemn puţin sigure, conduce p= la partea de sus a 

muntelui ca pe o prispă dealungul cheii, până la o mică gaură, singurul loc pe 

unde se pote pătrunde in peșteră. Acestă intrare e o crăpătură largă nu- 

mai de vre-o 50 cm. înaltă de 1 m. prin care tărându-te de-abușele de abia 

poți să te strecori printrun culoar lung de vre-o 7—-3 m, până unde cră- 

pătura devine mai comodă. La acestă îngustă și anevoidsă intrare a fost 

ajustată Gre-când o use, din care însă au rămas numai stîlpii susținători. 
Scăpând de culoarul strimt și întunecos te afli într'o galerie înaltă și largă 

prin ai cărei pereți crăpați pătrunde lumina dilei de afară. Acestă galerie 

se continuă ca o crăpătură în inima stâncei, însă nu se pote continua, 

căci peretele din drepta și o parte din sol e dărămat în o galerie inferioră 

la un nivel de vre-o 8 m. mai jos, în care trebue să te lași tocmai prin a- 

ceste sfărămături. 

Galeria, în care scobâri e intrarea principală luminosă, unde € construit 

paraclisul lui St. Grigore. Gura acestei galerii e largă de vre-o 10 m. înaltă 

cam tot așa. Lungimea antreului nu trece de 15 m. In fundul lui se 

continuă peștera înainte la două nivele. O galerie, a «liliecilor», prin drepta 

la acelaș nivel cu intrarea principală și alta, a «chilii», prin stânga la un 

nivel cu vre-o 6 m. mai sus de al gurii peșterii. Pe acestă din urmă 

galerie, după mai multe cotituri ajungi tocmai în fund la o mică chilie, 

unde e o cruce zugrăvită; pereţii chiliei de asemenea sunt zugrăviți cu 

chipuri de sfinți și scene religise primitiv executate. Tote inscripțiile de 

aci cât și cele din paraclisui intrărei sunt cu litere cirilice. De la acestă 

chilie te întorci puțin pe acelaş drum și apoi spre drepta pec galerie 

cotită scobori în jos pentru a pătrunde în «galeria liliecilor», la un nivel, 

(2); E, Voara loc. cit. 
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cu intrarea, galere forte populată de lilieci, cari aă depas pe fundal peșterii 

un strat de guano pe unele locuri de un metru de gros. 

Atât paraclisul cât și chilia sunt îorte ruinate; iconele sgâriate, pereţii 

căuriți, lespedile deplasate, stricăciuni în mare parte datorite locuitorilor 

vecini, cari nu caută în aceste locuri de cât comori ascunse sau lucruri 

scumpe dăruite călugărilor, ce sihăstruiau aci. 

Tot în peretele drept al cheii, ce-va mai sus de cotitură, acolo unde 

începe deja să se lărgescă, se deschide gura triunghiulară a celei a doua 

peșteri a Bistriţei. Drumul se face la ea prin chee pe punți rustice de 

mesteacăn cu cdja albă, rezemate de bolovani colosali la piciorele cărora 

se rostogolesce apa Bistriţei furidse. Intrarea e cu vre-o 20 m. de-asupra 

apei și o pantă relativ ușdră de suit duce direct la ea. Pentru a visita 

acestă peșteră trebuesc 6re-cari preparative, căci se lasă în jos pe o pantă 

de 450cu vre 10 m., ducând în o galerie orizontală unde la capăt se des- 

chide drept în jos un puț adinc, în fundul căruia se aude vuind un isvor. 

Vrun km. mai spre E. de Bistriţa, în dreptul satului Petreni, se deschide 

a doua cheie, a piriului Costescilor, ce despică muntele tocmai în partea 

cea mai înaltă a lui. Acestă cheie în partea de sus e mult mai largă și 

drumul, care vine de la Stîna Comarnicilor trece pe deasupra culmei pe 

marginea acestei chei. Numerbse crăpături, mici caverne și nișe scobite 

de apă se observă în pereţii și la basa acestei chei. 

Nu mai puțin interesantă și imposantă e cheia Recei prin care şi-a 

făcut drum rîui Recea, care de aci la vale portă numele de Riul Chei, 

lucru, ce se mai întîmplă și cu multe alte rîuri, ce curg prin chei. 

Recea e formată din dou€ pârae, ce isvorăsc de sub Preuta [1961 m.) 

și se unesc la vrun km. în sus de masivul calcar. Văile acestor isvore 

sunt forte prăpăstidse; clinele repedi se termină adesea jos cu pereţi ab- 

rupți; talvegul lor nu se lasă liniștit, ci în terase formate prin îngrămă- 

dirile bolovanilor colosali şi numeroșilor butuci aduși de apă. După unele 

terase apa se aruncă în frumose cascade fâcend un sgomot asurditor. În 

aceste părți, înaintea cascadelor pe terase, albia rîului ajunge mai multe 

deci de metri ocupând aprope tot talvegul; sunt însă și părți strimte, unde 

pereții abrupți ai văiei lasă un loc numai de 2—3 m., pentru a trece apa 

la vale. In cursul de vre-o 7 km., de la isvore pină la confluență, aceste 
pirae se coboră cu mai bine de-o mie de metri, fapt ce îndreptățesce furia, 

cu care apa se lasă la vale. Cu unirea lor și valea se lărgesce, apa se 

mai domolesce și urmeză albia săpată întrun deposit de nisip, peiriș și 

bolovani, în cari formeză mai multe brațe și mici cotituri. Puțin se bucură 

de acest pat comod, în cari se resfiră liniștit în tot latul lui, căci nici n'a 

apucat bine să se liniștescă și e tîrită în strimta chee calcară, unde în ne- 

cazul bolovanilor, ce i se pun în cale, începe să vuescă cu turbare. Cheia 

acesta a cărei lungime nu e nici de 1 km., e una din cele mai tipice, mai 

îngustă și mai prăpăstiosă din regiune. 

i iipa ti î Taia 
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In fundul ei acoperit numai de stânci și bolovani, în multe locuri rîul 

se pierde, une ori pătrundend în numerosele crăpături ale pereţi'or. Ea e 

cu totul impracticabilă și comunicarea de la munte la țară se face pe un 

plaiă, ce trece pe culmea dealului pe deasupra virfului Stogu. 

De observat la aceste importante trei cursuri de apă e faptul, că în a- 

fară de masivul calcar ele curg direct de la N. spre S. (1), pe când în masivul 

calcar tâte curg în chei aprope rectiline, paralel îndreptate tote spre SE. 

tocmai în sensul de cea mai mare pantă a muntelui. Același drum îl 

au și isvorele, ce 'şi-au începutul chiar în masivul calcar. 

Neapărat acestă uniforimitate și regularitate de disposiție topografică și 

față de masivul calcar, ne indică o uniformitate și în producerea cheilor. 

Dacă pentru a Bistriţei am admite cu d-l prof. PouLa, că provine din surpă- 

tura tavanului vre-unei peșteri, același lucru trebue să ni-l închipuim causa 

provocătore și a celor-lalte chei. Cum însă e grei de admis, că nisce 

peșteri să fi găurit transversal în direcţii parelele acest masiv calcar relativ 

mic, trebue să atribuim formațiunea acestor văi și altor cause de cât pră- 

bușirei tavanelor Gre-căror peșteri. 

E admisibil pentru Bistrița, că mai ales în partea de sus, cea largă a 

cheii, acolo, unde e a doua peșteră, cea cu puț, dic că e admisibil, să se 

fi format în urma unui asemenea fenomen, dar pentru cele-lalte două și 

chiar pentru partea inferidră a Bistriţei, partea cea mai strimtată, înclin 

mai mult de părerea d-lui E.-A. Manrer, adică: aceste chei s'ai format acolo, 

unde erau nisce crăpături destul de însemnate, prin cari apa fiind forțată 

să trecă, le-a lărgit puţin câte puțin, în același timp adâncindu-le. Cum 

debitul rîurilor nu era însemnat în tot-d'auna, acțiunea erosivă a apei se 

resimția mai mult în sens vertical și ast fel sau format acele văgăuni a- 

dâuci şi strimte, prin cari găsim, că curg Bistriţa, R. Costeștilor și Recea. 

O dovadă în sprijinul acestei ipotese e și forma văilor acestor rîuri la N 

de masivul calcar în terenurile cristaline. Văile forte adânci și repedi în 

partea de sus a munţilor, unde presintă un V lorte ascuţit, când se apro- 

pie de masivul calcar talvegul lor devine mai lin, se lărgesc presentându-ne 

un V dacă nu tot-d'auna concav dar în genere forte deschis. Ele sunt în- 

chise spre S. deoparte și alta prin pereţii de calcar, ce es mult în relie- 

ful pantei, deschiși la început ca o pâlnie, dar cari se apropie din ce în 

ce după o clină și după alta, pină ajung la strimtul spaţiăal chei. 

Disposiția pereţilor calcari, forma văei și talvegul ei acoperit adesea cu 

un fOrte gros strat de bolovani, petriș și nisip, pe delături cu un fel de 

terase, ne spune că în timpul viiturilor muri, viitura fiind mai mare ca scur- 

sura, apele se adunau în basinurile din partea N. a calcarului, unde cres- 

ceai forte mult. Din aceste lacuri apele, când ajungeaiă la nivelul superior 

(1) Recea la N. de calcar curge în direcția SE; eșind din calcar însă se îndreaptă 

direct spre $. 
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al calcarului, se strecuraă printre crăpăturile, cari se deschideau în el pînă 

la suprafață, crâpături, după cum am arătat, paralele de la NW—SE. Acţi- 

unea apei în aceste crăpături se exercita și mai puternic, căci lucra nu 

numai prin erosiune ci și cu presiunea hidrostatică, ce o câștigase prin ri- 

dicarea nivelului apei în basenul din N calcarului. Cum apa stagna relativ 

mult în aceste basenuri, avea destul timp să modeleze fundul și clinele 

văilor și să lărgescă în mărețe caverne crăpăturile din pereţii calcaroși. Pe 

timpul visitărei uneia din peșteri, ce se deschide chiar în pâlnia de la în- 

ceputul cheii Recei, Peștera Stogu, am avut ocasiunea de a vedea și 

acest fenomen de crescerea apelor în basinurilor din N. cheilor. 

Cât am stat în peșteră, o ploe rorențială cădând în N. chei, pâriul a 

cres-ut colosal și nici pînă sera nu se retrăsese în albia-i obişnuită. Intre 

brațe și în tot talvegul văei, unde se întinsese, era depus un strat bunicel 

de nisip și pietriș mărunt, ceea-ce ne arată, că crescerea era însoţită de o 

potolire a curentului, potolire provenită probabil din greutatea de a trece 

apa prin chee. Cât de intens trebue să fi fost fenomenul atunci, când cheia 

nu era de cât o crăpătură! 

Peștera Stogu. 

Pe clina repede și stâncosă, ce se lasă din virful muntelui Stogu spre 

apa Recei, în dreptul, unde acesta încă n'a apucat pe cheea sa cea strimtă 

și prăpăstidsă, la basa unui perete vertical alb-sur, se deschide gura ncgră 

și fiorâsă a peșterei, ce în diua de 7 August am exploatat împreună cu 

prietenul meă d-l |. Popescu-VoEereşti (1). Mai târziu la 22 August îm- 

preună cu d-nii MRazEc, PrekARSkY și PARISET, am visitat iarăși acestă grotă, 

cu care ocasiune am ridicat și planul reprodus în planșa |. 

Acestă peșteră cunoscută până atunci numai de câți-va ciobani de la 

stînele vecine (st. Comarnicilor), își conservă încă tâtă splendorea ei na- 

turală. De și sunt numerdse legende, cari vorbesc despre asemenea grote 

pline cu vestminte de fir, cu arme oțelite, cu pietre nestimate și comori 

de aur adunate de hoţi și haiduci sai ascunse de chiaburii din timpii de 

demult, cu tote acestea groaza, ce inspira acele găuri întunecose, ce prin 

galerii nesigure duc afund în inima muntelui, înfrâna ademenirea de a 

căuta aceste avuţii neprețuite. Pe lângă acestea, superstiţiile au avut in- 

fluență colosală în slăbirea curajului de cercetare a voinicului cioban; frica 

de necunoscut învinge de multe ori îndemnul povestilor. 

Cu câte-va dilc, însă, înainte de sosirea nâstră la stînă, vre-o doi ciobani 

din Comarnici, duși de un bătrân, făcuseră un drum până la peșteră pen- 

tru a nu-i se perde de știre. Aceștia ne-ai povestit nouă: «că-i mai înaltă 

(1) Profit de acestă ocasiune spre a aduce mulțumirele mele d-lui I. Popescu-Voe- 

tești, care mi-a dat un marc ajutor în totă acestă escursiune. 
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ca o stână, are o sumedenie de hrube în tote părțile, că din tavanul ei 

picură lapte de piatră, ce se sleesce pe bolovani, că în tote părțile sunt 

numai lumânări și țâțe de lapte de piatră, că printre bolovani sunt o mul- 

țime de 6se de jidovi, țurle de picidre, șire de spinări, fălci până și o 

țestă de om, pe care se sleise o lumânare de piatră, etc.» A doua di veselul 

cioban loN ALBEAȚĂ, cel mai îndrăsneț și mai neobosit dintre ciobani, ne 

conducea la peștera minunată, așa de simplu și original dar forte interesant 

descrisă, 

Intrarea în Peștera Sfogu Desemn în cărbune după o fotografie? de G 1, M.-Munaoci. 

Dealungul peretelui stâng atârnă o stalactită. Jos un craniă de Urszs spelacus. 

Intrarea în peșteră e cu vre-o 50 m. deasupra apei Recei şi nu se vede 

de jos, pentru: că o stâncă mare înclinată îi închide tâtă vederea. Ca să 

ajunşi la intrare sui nisce grohote mobile așezate pe o pantă fârte repede. 

La vre-o 10 m. înainte de stâncă ocolesci pe la drepta și pe un culoar 
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înclinat de mai bine de 30”, deabia poți ajunge pe prispa de la gura 

peşterei. Intrarea A (planșa I) e de formă triunghiulară largă la basă de 

3-15, înaltă lângă stalactită de 3-10. Din unghiul de sus atârnă pe lângă 

peretele vertical din stânga o stalactită colosală lungă de 1:30, grâsă la 

capătul! inferior de 25 cm. Afară din peșteră, lângă stânca, care-i închide 

vederea, e o ridicătură de vre-o 70 cm. formată din lehm și petriș calcar. 

O galerie îndreptată spre EENE. lungă de vre-o 11,5 m. duce în inte- 

rior la o cupolă spațiosă, lungă de vre-o 25 m. lată de 12 și înaltă de 15 m. 

Forma ca fund de corabie a plafondului acestei cupole ne indică, pe lângă 

forma triunghiulară a intrărei, că în direcția acesta peștera nu urmeză de cât 

o veche și puternică crăpătură. Peretele dinspre S. al cupolei e scobit la basă, 

probabil prin apele, ce aă curs afară din peșteră și cari au urmat drumul pe 

lângă peretele drept, unde terenul era mai neted și mai jos ; în partea de sus 

acest perete e masiv și își menține înclinarea, ce o are de la intrare. Partea 

despre nord a cupolei e mai boltită și peretele acesta, în care se deschid 

mai multe nișe și mici galerii e forte crăpat; o parte din materialul sur- 

păturei tavanului și peretelui formeză o grămadă înaltă de vre-o 2*-,50 și 

de II m. în diametru. In acestă parte avem o nișă josă, ce merge spre 

W. aprâpe paralei cu galeria de intrare. E lungă de 10 m. largă maximum 

de 6 m. înaltă de 0.75. In fund se continuă în sus printrun coş lung de 

vre-o 2 m. astupat cu bolovani, humus și frundiș. O mică galerie se deschide 

tot în acest perete spre NNV. cu lărgimea de 2—3 m. înălţimea variabilă - 

lungă de vre-o 8 m. și parea se continua ca o crăpătură cu tendința spre N. 

Cele câte-va scobituri și nișe, în spre N,sunt puțin importante ca pro- 

porție, dar ca tote cele-lalte forte interesante din punctul de vedere al con- 

crețiunilor calcare. Nenumerate stalactite clare, de formele cele mai variate 

și tot felul de dimensiuni, orneză plafondul acestor galerii și al cupolei, și 

tot atâtea stalagmite se ridică de pe sol către cele atârnătore în plafond. 

In partea cea mai înaltă a cupolei se observă stalactite și draperii colo- 

sale, unele sparte și informe, ceea ce ne spune de puţina liniște din partea 

apei, de care sa bucurat acestă parte a cupolei. Apa care a curs prin cră- 

pătura, ce probabil se sue mult în sus, a construit acele draperii, dar tot 

ea, când venia mai multă, a forţat o parte din tavan, să se dărâme. 

De la cupolă înainte peștera se continuă prin o galerie de mai bine de 

6o”- în direcţia galeriei de intrare. Lărgimea e aprope aceiași, plafondul 

însă tot ca fund de corabie —tot aceiași crăpătură — se scoboră până 

la 2—3":. 

La 35 m. pe acest culoar galeria se lărgesce puţin, sub peretele din 

drepta scobindu-se o nișă, care probabil că e gura uaui puț înclinat, 

astupat cu bolovani și 6se. In acestă parte am găsit amestecate cu bo- 

lovani primele se de animale diluviane; aci era locul unde ciobanii gă- 

siseră «6sele de jidovi și ţesta de om.» Osele aparțin mai mult lui Urszs 

spelaeus; cu tâte astea se observă și altele mai mici și mai variate și 
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câte-va maxilare de rzegăzore. Vertebre se găsesc o mulțime precum 

şi resturi de membre, coste etc. O abondență forte mare de stalactite; 

stalagmitele s'au concreționat peste 6se, cranii, vertebre etc, și ai ajuns de 

Sau unit în numerâse col6ne cu stalactitele. 

La 7 m. de aci, suind puțin, se lărgesce peștera iarăși constituind « Domul.» 

In mijlocul Domului avem o stalagmită colosală înaltă de mai bine de 2 m. 

grosă jos de 1,5 m. sus de 1; la un metru de la basă se gătuesce 

luând aparența unui colosal bust. Domul e larg de 6,20 și e aprâpe cir- 

Cupola din Zeszera Sfogu. Desemn în cărbure după natură de d-l V. Roca Preansay. 

In fund galeria de continuaţie a peşterei. In stânga grămada de bolovani din 

surpătura tavanului. 

cular. În peretele despre NV., lângă intrarea în dom, avem sus o platformă 

forte . netedă «Corul» de marginea căreia atârnă în jos f6rte numerâse 

stalactite transparente. ;Probabil un coș se deschide în acea parte în 

peșteră. Înălțimea domului aci la cor e de 7 m, mai în mijloc numai de 

5 m. In partea de E. domul e despărțit de continuarea peșterei prin nisce 

draperii late de 1,80 forte ondulat constituite și destul de bogate. Partea do- 

mului dintre bust și draperii e ornată cu frumose stalagmite, ce stau toc- 
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mai ca nisce lumânări și sfeșnice în jurul bustului. Acestă parte e «Altarul». 

Pe sub draperii, ce se lasă în jos în drepta până la 1,70, în stânga până la 

1,20, pătrundi în « Vestibul» lung de 9 m.de la NV. spre SE, larg de 4,50. 

Peretele din fața draperiei servesce de pat unui isvor, ce se întinde liniștit 

pe straturile de alabastru depuse în forme netede și ondulate. Acesta e 

cascada întâi, înaltă de cel puțin 10 m. lungă de 6,10. Acest vestibul e gran- 

dios. La lumina făcliilor alabastrul udat mereă de apa, ce se prelinge, 

sclipesce strălucitor; feeria acestei privelisci unită cu monotonul plescăit al 

apei îți presintă în adevăr o splendidă subpământă. Din vestibul peștera 

se ramifică: O ramură BC spre NV. lungă de vre-o- 30 m. nu e de cât o 

crăpătură, ce cu cât înaintează se "'ndrepteză spre N, se sue în sus și se 

strimteză. Pe tot parcursul ei picură apă de sus. Are puţine ornamente ; 

în mijlocul ei un bolovan colosal stă sprijinit de pereți. 

FGrte interesantă este însă ramura de ESE. La începutu își ţine tot 

torma de crăpătura înclinată ; unghiul pereților cu orizontala 45% și 800 (sec- 

țiunea N) largă jos de 3*:,70 înaltă de 4,50. De la 7*-.70 se ridică o grămadă 

de bolovani de 18 m. înălțime, parte rupți din pereţii de aci, parte aduși de 

un isvor de sus, ce și el și-a așternul un pat tot așa de curat și ondulat 

ca și cel din vestibul. Acesta e a doua cascadă înaltă de 5 m. Când scobori 

de pe grămada de bolovani treci pe dinaintea unor draperii forte curi6se, 

ce acoperă tot peretele N. Ele sunt forte ondulate și cutele subțiri es afară 

mult; lovite dau sunete plăcute, întărite prin ecoul galeriei, de aceea am . 

numit acestă parte «Orga.» 

De la grămada de bolovani la 7,30 m., peștera aprâpe se închide; de 

abia se pote trece înainte pe brânci. prin o gaură de 50 cm. lărgime, 30 

înălțime și acesta încă aprope astupată prin stalactite și stalagmite. Dincolo 

de ea însă se deschide iarăși peştera pe lungimea de 14,40 în o galerie plină 

de numerâse concreţiuni și fosile. La capătul acestei galerii iar o gaură tot 

așa de strimtă ca prima ne întroduce în o altă galerie forte interesantă 

prin concrețiuni și prin fosilele găsite. Aci e și un coș înalt, de 6 m. care 

a transportat mult lehm, 6se, și pietriși. O grămadă de molos, ce se gă- 

sesce sub puț la strâmtre chiar, e constituită din acest amestec. In acestă 

galerie a «Jidovilor» am găsit două cranii de Uzszs “pelacus- și nenu- 

mărate alte se. Sub peretele drept se observă iar o nișă, începutul unui 

puț astupat cu se și bolovani. La 6,50 m. pe acest culor se strimtează. 

peștera; mersul se face pe o prispă pe marginea puțului astupat (secți- 

unea M). De la acestă strâmtore pâna n fund 21 m. lărgimea medie 2 m 

în fund (D) o mică «cuvetă» plină cu apă limpede și rece. 

In fund peștera cotește brusc spre SW. și se continuă prin o îngustă 

și scundă galeric la acelaș nivel cu peștera. La 5,60 m. pe acestă galerie pe- 

ștera se lasă drept în jos în o a doua cavitate de aceiași direcţie, însă 

cu 4,30m. mai jos. Cum pereţii acestei precipițiu presintă neregularități și 

concrețiuni numerose, ne-a fost ușor de a ne scobori în galeria de jos, «Beciul», 
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ce se continuă și spre SW. și spre NE. pe sub cea superioră. Acesta, care 

nu e de cât o crăpătură transversală celei după care sa format ramifi- 

cația BD, se găsesce în direcție aprâpe paralelă cu galeria principală AB. 

Fundul acestei crăpături e acoperit de lehm și bolovani amestecate cu ose, 

peste cari s'a prins O grosă crustă calcară, Aci chiar la basa peretelui vertical 

am găsit un craniu întreg de Ursus spelaeus frumos concreţionat în o 

crustă calcară. 

„ Spre SW. beciul se sue și se strimteză ducând la un basin plin cu apă 

lung de 3 metri, denumit «Baia Dianei». In partea opusă beciul se con- 

tinuă încă vre-o 4", și apoi se cotește spre W astupându-se prin bolo- 

vani, lehm și 6se. 
Din acestă scurtă descriere și din planul alăturat se vede că peștera e 

formată după nisce crăpături unele în direcție WNW-—ESE. altele în di- 

recție WSW—ENE, crăpături lărgite prin apele, ce sau scurs prin ele. 

Acestă peşteră e în comunicaţie cu altele superidre, probă coșurile, ce se 

deschid în tavan și cu altele inferidre, probă puțurile astupate cu bolovani 

lehm și se. Parte din acest material a fost cărat de ape din grotele su- 

pericre și de la suprafață. În timpul visitei nostre apă puțină cu:gea prin 

peșteră. 

Incă o probă evidentă că peștera visitată, Stogu, trebue să fie în comu- 

nicație cu o mulțime alte goluri în masa calcară e și faptul, că un puternic 

curent de aer se resimte pe galerii de la exterior la interior, fapt, ce se 

observa mai pronunțat acolo unde galeriile se strimteză. 

Lilieci nu sunt în acestă peșteră. 

Din cele spuse pînă acum asupra cheilor și peșterilor din masivul Bis- 

triței, conchidem că calcarul e forte crăpat în direcțiunea înclinărei lui și 

în o direcțiune longitudinală. O parte din aceste crăpături, acelea de pe 

direcția pantei, cari ajungeau la suprafață, au fost lărgite de apele, ce ve- 

»  neau din N masivului și se revărsau dând nascere la acele minunate chei; 

o altă parte, acelea din inima muntelui, aii fost lărgite de apele, ce se in- 

filtrau fie de la suprafață fie din apa cheilor, și aă format mărețe peșteri, 

dintre cari prea puține sunt cunoscute. 

Aceste crăpături sai născut probabil în timpul, când lamboul calcar s'a 

desprins din cuvertura mezozoică, ce acoperea terenurile cristaline, și a 

plecat spre SE. In casul acesta breciile, ce le găsim în unele părți la basa 

calcarului, e probabil să fie nisce brecii de fricțiune, mai ales că asemenea 

fermaţiuni nu sau întâlnit la basa celor-Valte calcare jurasice din regiune. 

Peștera Possada. 

La E. de Rucăr se ridică o muche dirijată aprope N—S. și care separă 

basinul Rucărului de al Podului Dâmboviţei. Pe acestă muche șerpuesce în 
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multiple cotituri șoseaua, ce vine de la Câmpu-Lung, trece prin Rucăr și 

merge mai departe prin basinul podului Dâmboviţei, prin vama Giuvala 

la Bran în Transilvania. In lungul acestei șosele, care trece o dată peste 

Piatra Nămăeștilor, apoi peste a Possadei și în fine pe de-asupra Dealu 

Sasului, avem de multe ori ocasiunea de a prețui frumusețile regiunei. O 

vale mai încântătâre ca a Dâmboviţei privită din vîrful Pietrei Nămăeștilor, 

rar ni se presintă ; un circ pitoresc și plăcut așa cum ni se arată basinul 

Podului Dâmboviţei, coprins cu ochii de pe dealul Sasului, e un peisagiui 

demn de vedut. 

Acest basin e un «Kesseltha!» datorit scufundărei a unei părți din cal- 

carul, ce constitue aprâpe exclusiv întrega regiune. Pereți, cenușii și abrupți de 

calcar circuesc de tote părțile basinul: avem spre N. pereţii, în cari se deschid 

cheile Dâmboviței și Dâmbovicisrei, spre S. pereții verticali ai Ghimbavului 

pe la pâlele cărora în o chee îngustă și ascunsă curge riul Cheia (1). In 

masivul Ghimbavului e tăeată cheia mare, prin care-și face drum Dâmbo- 

vița și din care ese tocmai mai jos de Rucăr. La E. avem pereţii, ce din 

virful Sasului se lasă pînă în valea Orăţii, acoperiți la basă de marge și 

gresii; iar spre W. muchea Possadei cu pereții calcaroși suri și bruni. 

Fundul basenului e format din gresii, descompuse senoniane, marne bare- 

miane și conglomerate cenomaniane ; de-alungul albici Dâmboviţei apar stinci 

de calcar. (FE. TouLa, V. Popovici-HareG, |. SIMIONESCU). 

Calcarul, ce constitue Possada, se îndâe întrun anticlinal în dreptul, 

km., 78,4 și 78,5; în spre SW. cad cu 300. 

Calcarul e galben-brun, compact, pe unele locuri breciform; în el se ob- 

servă fețe de alunecare de direcție N—S. înclinate de 450 spre E. Peste 

calcar avem marge și gresii desagregate și nisce argile galbene-brune. De 

la km., 78 de sub gresii apar conglomerate cenomaniane, ce cad spre SE. 

CUL ab. n Aa 

In aceste conglomerate între km. 77,60 și 77,7 la vre-o 100m. depărtare 

de șosea spre E. avem o crăpătură, în care dispare un părâiaș. Un gard 

mărginesce livedea spre șosea și în livede pe o movilă sunt nisce căsce; 

în partea despre răsărit a movilei e o scobitură de vre-o 35 m. lungime 

în formă de pâlnie, în care un isvor se lasă dinspre NE. și se ascunde de 

Jumina dilei, prin intrarea triunghiulară a peșterei Possada. Cursul și-l face 

pe sub pămînt, mai întâi prin acestă crăpătură destul de comodă, dar 

după vre-o 60—70 m. se strimteză așa,că deabia pote trece apa. 

Cei doi pereți ai crăpaturei sunt înclinați spre NWN. Galeria de intrare 

A (planșa 1) e înaltă de vre-o 6 m. și largă jos de 3, se strimteză însă cu cât 

pătrundem înăuntru. După vre-o 33 m. se lărgesce iar, căci apa, ce vine 

pe nisce coșuri dinspre stânga, cum intri, a ros peretele stâng. Aci în ca- 

mera B o prispă înaltă de 1,80 se ridică între patul isvorului peșterei și 

(1) Acest pîriă de și important totuși nu-l găsim representat pe hărți. 
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al isvorului, ce curge de sus. Până aci crăpătura a mers într'o direcție SWW, 

ce și-o continuă încă, dar și-a păstrat și o înclinare uniformă, așa că de 

pe prispa, despre care vorbirăm, se vede încă lumina de afară. 

Mai departe apa rîului peșterei, unită cu a isvorelor, ce se deschid de 

sus, se aruncă în o frumosă cascadă în o cameră largă (Secţiunea D), unde 

formeză un lac adânc de vre-o jumătate de metru. Și aci răspunde un 

isvor de sus, care a mâncat mult din peretele stâng. Din acestă cameră 

apa plecă mai nainte prin o aruncătură de vrun metru și intră într'o 

gaură, ce nu departe se cutesce spre S și devine nepracticabilă. 

Cum vedem peștera Passada e o crapătură în conglomerate, crăpătură 

evidentă și din disposiţia, ce au stratele în peretele drept și stâng al in- 

trărei. Acestă crăpătură a fost întâlnită de pâriul Possadei, care a format 

pâlnia la exterior iar în interior a lărgit crăpătura și ajutat de apele, ce . 

pătrundeau de la suprafață prin cele 4—5 coșuri a scobit camerile B, C 

etc. Isvorul reapare în vale la vre-o 50om., de șosea cu un debit colosal, 

mirarea locuitorilor din prejur, căci vara e mai rece ca apele riurilor ve- 

cine, iar iarna cu mult mai cald. 

Explicaţia vine acum de la sine. 
p LABORATORUL DE MINERALOGIE ȘI PETROGRAFIE 

AL UNIVERSITĂȚEI DIN BUCURESCI. 

Domnii membrii sunt rugaţi a trimete d-lui Biblio- 

tecar cât de curind adresele exacte, pentru a se evita 

confusiuni cu trimețerea Buletinului. 
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OBSERVAŢIUNI METEOROLOGICE 

FĂCUTE LA Ă 

INSTITUTUL METEOROLOGIC DIN BUCURESCI 
LUNA DECEMBRIE 1897 st. n. 

Director: ŞTEFAN C. HEPITES. 

Inălţimea barometrului d'asupra nivelului mărei 82 metri. 

— [=] ) a 

a 'Pemperatura aerului | Umedâla 5 sell 2 Temp. E: 1: PURE £ e 

| a E Co aerului | 2 2 zane ei solului Co == = les| E E Ei A 

| Ea ==] 85| sE| 5 E po 81| Sa lasla [ss FENOMENE DIVEASE 
| Să < i a = | ol e s| a a Adineime| z=| 5 2 | ue|= Ea ATS 

| 52| 3|3| a lu |EEl ela selă Ele | SE lselalea 
728 Iute eeta ee BR Dai “Ea e 30 cm|60 cm| £ A 3 |Ea A 

Aa (=> A (O i AR i i PO e e AERIENI RESET EET CE RT RET PITETIITIITTI i 

1]750.9| 2.1| 7.2| 0.8! 6.4[5.2 90| —]| S.o|- 2.2 3.0 s.xlro.0| sw. |3-9[8.0| 0.3201 a—g'ze”, 2 9"40”, 

2| 56.2] 1.8| 4.3|- 1.2| 5 5|5-0| 93| 0.9] 9-o|- 1.4 3-a] 52|ro.0| “sw | 2.5| —lo.ol2=0 a. 

3) 60.3] 3.1] 38|; 25/rr:3]5-8)193|' “2 esozja 5 | 40| aj Qi 3.3] —lo.z| . 

4] 62.8] 3.0! 42| 16| 2015.60]: 56| —| so[i1-zi 4zi. 5-70 e 3.5lo.o| o 2|% 14", 18%—p. | 
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Luna Decembre a fost caracterisată în totă țara printr'o mică cantitate, de precipitațiuni atmosfericţ 

tr'un timp relativ călduros în primele sale 2 decade și forte friguros în a treia. % 

Frigul din acestă ultimă! decadă a făcut ca mijlocia lunară a temperaturei să fie mai coborată ca 

ei normală. Rt Aga pi i si re: y 

Cea mai ridicată temperatură observată. în întrega țară a fost, 1294 la Câmpulung; iar cea mai cobd 

2105 la Gura-Tarcăului. | smn ia e ef iza A FO IRI III IDI (0 

Presiunea atmosferică a fost cu 5 mm, mai ridicată în mijlocii, ca valorea normală. S6rele a străluc 

și aprâpe numai în ultima decadă. Primele 2 decade au avut timpul închis și forte umed. Zile forte multe 

deasă ai fost în totă țara și mai ales pe terasa Dunărei. Chiciură torte multă a fost în ultima di a lunei. 

Muntenia. Ea s'a menţinut 5 dile. 
R 

Cantitatea de apă cădută în mijlociă în t6tă țara a tost 25 mm, de obiceii cade cam 47 mm, în! 

lună. Apa a provenit în general din zăpadă. La câmp ai fost și dile cu plâe. Grosimea zăpedei după | 
"] 

a variat între 5 și 15 centimetri. In decada a treia zăpada sa menținut pe sol în tot cursul ei. N 
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BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINȚE, BUCURESCI, „No. 2 

PROCES-VERBAL 

al Sedintei de În 2 Februarie 1998 

Sedinţa se deschide la orele 9 s. sub președinția d-lui prof. Mrazec. 

Se dă citire procesului-verbal al ședinței trecute, a cărui redacțiune se aprobă. 

In urma votului afirmativ al Societăţii, relativ la d-nii presentați în șe- 

dința trecută, d-l președinte proclamă ca membrii titulari pe d-nii: 

A. Popovici-Brâznoșanu licențiat în Sc. naturale, 

Chiriţescu, preparator la Institutul de Fisiologie. 

În acelaș timp anunță presentațiuni noui. 

D.I Secretar general presintă publicațiunile venite la biblioteca Societății 

în timpul de la ultima ședință. Face cunoscut Societăţii că în comisiunea 

pentru studiarea cestiunei reformei calendarului a întrunit și pe d-nii pro- 

“fesori Zrbiceanu și Niţulescu de la facultatea de teologie, ca ast-fel să se 

ajungă la o soluțiune în comun acord cu religia ortodoxă. 

Citesce apoi lista de membrii comitetului, cari să represinte Societatea 

la congresul III de chimie aplicată, ce se va ţine la Viena. Comitetul e 

constituit din d-nii: Athanasescu, Bernăt, Georgescu, St. Minovici, O- 

breja (lași), Poni, Petricu, Riegler, d-r Saligny. 
Se citesce o scrisâre de la distinsul membru de ondre al Societăţii, 

d-l Bechamp, care din causa unei maladii n'a luat cunoscință de cât târdii 

de transformarea societății şi ne felicită, pentru progresele îndeplinite” în 

lucrări și publicațiuni. 

D-l Secretar general mai presintă o lucrare din partea d-lui d-r Riegler: 

«O nou& metodă de dosarea soluţiunilor cu glucosă și galactosă» și o 

lucrare de actualitate a d-lui Miclescu: Calendarul evreesc. 

„Anunţă în acelaș timp că ai mai venit trei memorii pentru concursul 

instituit de societate pe fondul donat de d-sa în anul trecut. 

D-l Voinov întreține societatea asupra «/prre/iului digestiv al nimi elor 

de Aeschua, arătând tot-de-odată resultatele cercetărilor d-sale în acestă ce- 

stiune, unde a căutat să-și dea cont de raporturile de viață între diferitele 

1 
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organe, raporturi cari sunt aceleași la animalele inferidre ca și la cele 
superidre. 

D-l St. Minovici presintă 7o;i g/iozalini noui obținuți de d-sa. 

D-l d-r Istrati comunică în numele d-lui Oettinger și al s&ui resultatele 

cercetărilor d-lor <aszzra zaharului conținut în cocemi de porumb.» Cer- 

cetarea sai făcut asupra a 13 varietăți de porumb recoltat în 3 peridde. 

Sa observat că de la o dată încolo ponderea plantei începe să scadă și 

în raport cu durata vegetațiunii pe cât scade ponderea plantei, scade și 

cantitatea de suc în coceni a cărei densitate însă cresce. Zema are reacţie 

slabă acid, densitatea variază. Cantitatea de zahar conținut e fârte mică, 

așa că nu putem spera în condițiunile obișnuite de cultivare o utilizare 

practică a cocenilor de porumb. Din punctul de vedere sciințific însă, stu- 

diul are o însemnătate deosebită. Ceva mai mult zahar ai cocenii ajunși 

la maturitate și chiar prin Gre-cari mijlâce, cum îngrășăminte priinciose, 

ruperea florilor înainte de fecundare, etc, se crede că sar putea obține 

coceni, cari să se preteze la o extracțiune de zahar, mai ales în peri6da. 

a doua de repaos a fabricelor de zahar din sfecle de Gre-ce cocenii de 

porumb pot fi conservați ori-cât şi ori-unde. | 

După o pausă se redeschide ședința sub presedinția d-lui General Manu, 

președinte. 

D-l Mrazec presintă o lucrare a d-lui Sava Athanasiu: .574dzi geologice 

în Jud. Suceava», arătând importanța acestui studiu, unde pentru întâia 

Gră se găsesce un studiu amănunţit asupra rocelor eruptive moderne — 

Andesita — din colțul de triplex confinium al Moldovei. 

Comunică apoi un studii petrografic asupra unui tuf-andesitic — cine- 

rită — găsit în apropierea Bacăului. Tuful e compus din cristale de la- 

brador, bitownit, anortit, hipersten, augit, hornblendă basaltică, olivin, mag 

netit și lapili de andesite şi labradorite vitrose. Pe lângă elementele ce- 

nușei sai mai găsit grăunţe rotunjite de quarț al șisturilor cristaline cu mică 

verde și de albit. Iote aceste minerale și fragmente de roce sunt învelite 

întrun strat subţire de o materie incoloră și isotropă, care pote să fie opal. 

Tuful e mai de loc alterat; pe ici pe colea se găsesce puţin limonit și 

calcită. Cenușa probabil provine de la masivele andesitice ale Sucevei. 

D-l Președinte mulțumesce d-lor conferențiari pentru interesantele co- 

municări făcute și îi felicită de importantele resultate la cari ai ajuns în 

cercetările d-lor. 

Şedinţa se ridică la orele 11 s. 

Președinte, &. Manu. | 
Secretar, G. Mamteanu- Murgoci 

. 



BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 119 

PROCES-VERBAL 

al Sedinzei de la 2 Martie 1898. 

Sedinţa se deschide la orele 81/, s., sub președenția d-lui General Manu. 

Se dă citire procesului-verbal al ședinței trecute, a cărui redacțiune se 

aprobă. 

Relativ la admiterea de noui membrii, presentați în ședința trecută în 

urma votului afirmativ al societăţii, d-l Președinte proclamă ca membru 

titular pe d-l Locot. Burileanu, licențiat în matematici de la Paris, prof. 

la Sc. de aplicație. 

In acelaș timp anunţă mai multe presentațiuni noui. 

D-l Secretar General presintă societăţii publicaţiunile venite în timpul 
de la ultima ședință și dă citire mai multor scrisori, ce privesc adminis- 

trația buletinului. 
Face cunoscut apoi că au sosit pînă acum la biuroii 71 memorii pentru 

concursul: «Metodele populare de văpsit stofele și substanțele, ce se uti- 

lizează pentru acest scop,» instituit de societate pe fondul donat de d-sa. 

Cum se scie, termenul de prezentare a lucrărilor a expirat de la 1 Martie; 

însă, cum un concurent a anunțat că are numai de prescris memoriul 

destul de voluminos, i sa acordat de societate prelungire de termen. Se 

aleg cu acestă ocasiune în comisiunea de cercetat memoriile, d-nii: dr. A. O. 

Saligny, M. Vlădescu și I. Petricu, cari să-și depue raportul în viitârea şedinţă. 

D-l prof. Voinov întreține societatea despre ozgane/e g/obulagene și func- 

țiunea lor. Aceste organe nu erau cunoscute la insecte. D-sa a găsit la 

partea inferioră a pimfelor de Aesc/hna, de o parte și alta a aparatului di- 

gestiv, dou€ organe tubulare, a căror funcțiune nu se scia. În urma cer- 

cetărilor, sa convins că aceste organe au acelaș rol ca organele limfoide 

de la tâte animalele. Ele produc celule leucocite, cari în starea normală. 

stai în repaos și numai când animalul a perdut sânge, numai atunci se 

mișcă, cad în sânge și-și iau adeveratul rol de celule leucocite, pe când în 

organ se nasc altele. 

D- Hepites comunică o/servațiunile udometrice la Bucuresci, în ultimil 

32 de ami. Pe baza acestora constată că ultimii 16 ani aă fost mai bogați 

în precipitațiuni atmosferice ca primii 16 ani, așa că clima na devenit 

mai secet6să după cum sar fi putut crede. Tabloul de date și curbe ce 

însoțesc acestă comunicare e (Grte elocvent. Din el se vede că rhinimum 

de apă cădută a fost în 1894 (342 mm.) iar maximum în 1897 (860 mm.). 
Distanţa de timp între un maximum și un minimum nu e mare (1873—76, 

1894— 97), iar media generală a celor 32 ani ne dai numărul de 588 mm. 

de apă cădută sub diferite stări fizice. larna cea mai puțin bogată în pre- 

cipitațiuni a fost a anului 1869 (29 mm.), maximul a fost la 1895 (307 mm.). 
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Primăvara cea mai secetâsă a fost la 1872 (77 mm.), cea mai ploi6să la 

1897 (324 mm.). În medie pe anotimpuri, în cei din urmă 32 ani am 

avut: iarna (105 mm.), primăvara (158), vara (202), și tâmna (125 mm). 

Așa dar, putem conchide că România tace parte din acea regiune a 

Europei caracterizată prin ploi — sub ori-ce formă — puţine în. timpul 

iernii și multe în timpul verii. 

Ca și în alte” părți, nici la noi nu s'a produs nici o schimbare în “clima 

țării, așa că aserțiunile unora și altora nu sunt de câț nisce pure. iluziună, 

născute din și conform senzațiunilor ce primim din afară. 

La întrebările făcute de d-r Istrati dacă s'a ținut compt de modul de suc- 

cedare al precipitațiunilor atmosferice în aceste observațiuni, pentru a se! 

putea dice dacă a fost secetă sati nu; de asemenea, cum rămâne cu scrii- 

torii vechi, cari descriau Franţa ca pe o ţară artică în care trăia renul 

iși Gre pădurile nai și ele o influență în schimbarea climei unei țări 2— 

d-l Hepites răspunde că și relativ la observaţiunile-udometrice, ca la 

tâte fenomenele meteorologice, se observă o peridă de maximum și de 

minimum. Peri6da complectă, din punctul de vedere al variațiunii cliunei, 

e de 33 de ani. Clima însă nu se schimbă; d. Angot a demonstrat a-. 

cesta pentru Franța, Sir Cleveland Helvy pentru Statele-Unite, etc. Și ca 

probă evidentă, e că lunile r&mân cu caracterul lor ȘI. că epocele de recoltă, 

mai ales ale pâmei, ai rămas de timp de 400 de ani același. Tot același 

lucru îl găsim și la noi; deci nici clima nu s'a schimbat și descrierile lui 

Ovidiu rămân ca descrieri poetice. Pădurile ai o influență, dar atât de 
mică, că nu perturbeză cu nimica clima. regiunilor. 

D-l prof. Mrazec presintă o comunicare asupra unor eflorescențe saline 

din jud. Mehedinți. După o schiță a topografie: regiunii, dă analisa cali- 

tativă a eflorescențelor, ce se compun din clorur de sodiiă, din sulfați de 

sodiă, magnesii și calci, și puțin clorur de potasii. D. Mrazec atrage 

atențiunea asupra faptului că aceste săruri corespund celor găsite în îs- 

adrele și lacurile sărate din România și că, după d-sa, se pot distinge 

zonele următore în distribuțiunea gisementelor de sare, lacurilor și isv6- 

relor minerale: | x A 
1) O zonă de masive saline, 2) O linie de isvâre mineralizate, 3) Zona 

petroleului și 4) Isvârele mineralizate din câmpia României, ce se găsesc 

pină la Dunăre. Linia întâi de isvore sar nutri din gisementele de sare, 

linia a doua din delicuescențele revă&rsate ale acestor gisemente. 

D-l Președinte mulțumesce d-lor conferențiari pentru comunicările făcute | 

și ridică ședința la orele 10%/, | 

Președinte, G. Manu. | 
Secretar, G. Munteanu- Murgoci. 
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ANEXA 1. 
2 Martie, 1898, 

MEMOIRES DONNES 

Dr. Prof. F. Zschokke. — Fauna helvitica: Seenfauna. Ei 1897. 

Su. Flepiţes, + Indreptarea Calendarului. 

Bu | „Despre modul de vindare al cerealelor. 

Nic. Teclu, Ueber die Priifung des Papieres. 

REVUES ETRANGERES 

Bulletin de l/Academie royale de Belgique. No. 1. 1895. 

„ Abhandlung der Mathematisch-physischen classe der kgl. Sachsischen 

Gesellschaft der Wissenschaften. No. III. 1898. 

"+ Bulletin de la Socicte chimique de Paris. No. 5. (5 Mars). 

" Gazzetta chimica italiana. Fascicule . (Partie ]). 

Journal de la Sociste physico-chimique russe. No. 9. 1897. 

„ Lintermediaire des Biologistes. No. 8. (20 Fevrier). | 

La feuille des jeunes naturalistes. No. 329. (r-er Mars). 

Bolletino chimico-farmaceutico. No. 5. (1-er Mars). 

“The Chemical News. No. 1997. (4 Mars). 

Pharmaceutical Journal. No. 1446. (12 Mars). 

“REVISTE ROMANE 
p 

| “Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor. 

„No. 9, (15 Ianuare). -Stricăciunile causate terenului cultivat de ploile și 
inudațiunile urmate în anul 1897. 

„ Buletinul Societăţii inginerilor și, industriașilor de Mine. No. 1. (lanuatrie, 
Februarie, Martie). | 

„Buletinul Societăţei -politechnice. No. 1. (lanuarie). 
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Buletinul Serviciului Sanitar. No. 4. (20 Februarie). 

Buletinul societăței de medici și naturaliști din Iași. No. 6. 1807. 
Revista sanitară militară. No. 2. (Februarie). 

Revista de medicină veterinară. No. 1. (Ianuarie). 
Analele societăței de medicină. Tomul I. 1897.. 

Spitalul No. 4. (15 — 28 Februarie). 

Revista farmaciei. No. 3. (Martie). 
Archiva din lași. No. 1 et 2. (lanuarie-Februarie). 
Convorbiri didactice. No. 1. (15 Februarie). 
Tinerimea română. No. 8. (Decembre 1897). 

Inv&țămiîntul primar. No. 2. (15 Februarie). 
Jurnalul societății centrale agricole din România. No. 7. (1 arie 
Revista viticolă și horticolă. No. 4. (15 Februarie). 

Casa rurală. Ianuarie. 

Gazeta săteanului. No. 2. (20 Februarie). 

ANEXA II. 
27 Martie. 

MEMOIRES DONNES 

M. Fred. Reverdin. — Sur quelques derives iodâs de Lanisol et sur un 

cas de migration de latome d'iode. (Bull. Soc. 
chim. 1896). 

Idem II. Sur la migration de latome d'iode dans les derives 

de lanisol et du phenctol (Bull. soc. chim. 1897) 

MM. F. Reverdin et K. Kacer [Il. — Sur la migration de latome d'iode 

dans la nitration des derives aromatiques. (Bull. 
soc. chim. 1898). 

Dott. A. Longi. Sulla determinazione del solfo'nel gaz iluminante 1895. 

M. S. M. Lozanic. —Izomerije homologih vrsta parafina. 

M. St. C. Hepites. — Repartițiunea plâei pe districte și pe basinuri în 

România în anul 1896. 

M. Prof. N. Coculescu. Cestiunea Calendarului. 

REVUES ETRANGERES 

Bulletin de Il Academie royale de Belgique. No. 2. 1898. 

Bulletin de la Societe chimique de Paris. No. 6. [20 Mars). 
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Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique. No. 1. 

1898. 

Gazzetta chimica italiana. Fascicule II (r-&re Partie). 
Bollettino chimico-farmaceutico. Fascicule 6. (15 Mars). 

The journa! of the Franklin Institute. No. 3. (Mars). 

The Chemical News. No. 1999. (18 Mars). 

Pharmaceutical Journal. No. 1448. (20 Mars). 

Berichte iiber die Verhandlungen der Kâniglich Săchsischen Gesellschaft 

der Wissenschaften zu Leipzig. No. V et VI. 1898. 

INEVI SPER MAINE 

Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului, și Domeniilor; 

No. 10 — 11. (15 Februare — 15 Marte). 

Buletinul serviciului sanitar. No. 5. (5 Martie). 

Buleţinul Societăţei politechnice. No. 2. (Februarie). 

Spitalul. No. 5. (1—r5 Martie). 

Economia naționala. No. 2. (Februarie). 

Casa rurală. No. 2. (Februarie). 
Revista agricolă. No. 1 — 2. (lanuarie și Februarie). 

Revista pădurilor. Februarie. 

Gazeta săteanului. No. 3. (5 Martie). 

Convorbiri didactice. No. 2. (15 Martie). 
România musicală. No. 5. (1. Martie). 

PREMIUL D-r ISTRATI 
IN VALOARE DE 500 LEI 

Pentru cele mai bune memorii relative la chromatica sătencelor ro- 

mâne. Raportul comisiunei, depus în şedinţa de la rr Aprilie. 

Subsemnaţii, însărcinați de „Societatea de sciinte din Bucuresci, de a 
examina memoriile trimese pentru premiile date de d-l d-r C. Istraţi, celor 

mai bune lucrări asupra mpzazerzi/or, ce se întrebuinleză prin Sate pentru 

văpsirea stolelor; avem onore a ne îndeplini acestă îndatorire prin ra- 

portul de față. 
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Numerul manuscriselor, ce sau primit pentru aceste. premii a fost de. 

73, provenind aprâpe în totalitate de la învețătorii săteni și de la câți-va 

preoți, din diferite judeţe; care se pot repartisa în modul următor: 

In județele: Ilfov 2; Prahova 6; Mehedinţi 4; Dolj 5; Teleorman 3; 

Dâmbovița 3; R.-Vâlcei 3; Tutova 3; Botoșani 3; Buztu 3; Constanţa 3; 

Suceva 3; Romanați 3; Putna 3; Ialomiţa 2; Covurlui 3; R.Sărat 3; 

Vlașca 3; Tecuci 2; Vaslui 2; Neamţu 3; Gorj 2; Olt 1; Muscel 1; lași 1 

Dorohoi 1. Pe lângă acestea sunt încă dou memorii din Transilvania de 

la Bran și de la Șinca veche, din localități locuite de români. 

Numărul persânelor, cari ai căutat a trimite rezultatele cercetărilor lor 

asupra subiectului propus, este destul de însemnat; acesta ne dovedesce 

că învățătorii sătesci din totă țara se intereseză cu mult zel și cu multă 

ardore de cestiunile, prin care Gmenii de științe vor să complecteze cu- 
noscințele nostre despre țară. 

Examinând cuprinsul acestor memorii, am observat în general, că multe 

dificultăți sai opus autorilor lor, pentru expunerea clară și inteligibilă a 

metodelor de colorare și a materiilor cu care ele se practică. 

Mai întâi lipsa de cunoscinţe a terminologiei științifice pentru plantele 

și pentru substanțele minerale și organice, ce se întrebuințeză, produce 

după cum se vede în aceste memorii, numerdse confusiuni. 

Altă dificultate și mai însemnată, provine din faptul că metodele acestea 

de colorațiune ai dispărut în mare parte din întrebuințare; în locul lor 

sati întrodus aprope în totă țara colorile organice de sintesă, care se fac 

în industria chimică și sunt mai ieltine și mai ușor de întrebuințat. După 

cum se vede în memoriile acestea aprâpe numai coldrea negră și galbenă 

mai sunt acelea care se flac prin sucuri din plante, iar colorile roșii, „a 

bastre, violete, se fac prin colorile sintetice. 

Se amintesce însă în numerâse din aceste scrieri că înateriile, naturale 

dau colori mai fixe, care nu se decoloreză cu timpul, ca cele i da e 

colorile artificiale. 

Cu tote aceste piedici, ce sau opus cercetătorilor, am găsit între aceste 

memorii câte-va care merită să fie premiate. 

Acestea aparțin persânelor următâre: 

No. 1. D-lui I. Moraru, învățător diriginte, comuna Teșila, jud. Prahova. 

No. 2. +» G. Rizescul, învățător, comuna Plevna, jud. R.-Sărat. 

No. 3. Preotul N. Bărzeanu, comuna Zavalu, jud. Dojj. 

No. 4. D-lor M. Lupescu și |. Teodorescu, say bbei cumuna Broşteni, 

jud. Suceva. 

No. 5. D-l M. Balaban, învățător diriginte Valea Secă, jud. Putna. 

No. 6. D-A G. P. Salvin, comuna Smulţii, jud. Covurlui. 
Având în vedere că aceste memorii sunt aprâpe de aceeași valâre și 

nici unul dintre ele nu se distinge întru atâta, încât să merite, cel mai 

mare din premiile propuse de d-l d-r Istrati; | 
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Suntem de părere, ca suma totală de 500 lei propusă pentru cele trei 

“premii să se repartizeze acestor șese memorii, care au fost găsite cele 

mai bune, ca conținut și ca claritate de expunere. Memoriilor No. 1 și 

No. 2 se vor acorda câte o recompensă de câte go lei, iar celor-l-alte 

MNNO a 4fe. 6'câte 80 lei. 

Bucuresci, Martie 1898. 

[ Dr. A. 0. Saligny 
Membrii comsiunii de examinare M. Vlădescu 

| I. Petricu. 

SEDINŢA GENERALĂ DE LA 5 APRILIE 
) 

Darea de semă anuală a d-lui d-r ISTRATI, Seceta 

| Societăţei. 

A 
Domnilor, 

Diua de 5 Aprilie (24 Martie st. v.), este una din cele mai importante 

pentru or-cine se ocupă cu sciinţele în țera nostră. 

Ea ne reamintesce data memorabilă în care, câți-va bătrâni, profesori 

ai Facultăţei nâstre de sciințe, de la secțiunea Sc. fisice,— din nenorocire, 

plecați deja dintre noi — împreună cu mai mulți dintre d-vâstră, ai cons- 

„_tituit la 1890 Societatea nostră. 

Cu altă ocasiune am arătat cu toţii, și o facem cu plăcere și data a- 

cesta, recunoscința nostră față cu memoria lui Bacaloglu, Cobălcescu și 

Marin. AU 

„Să reamintim însă că societatea ast-fel cum există astădi, a mai fost 

înființată la 1862 de mai multe persone de inimă, dintre cari se mai găsesc 

din fericire în viață d-nii d-r Iacob Felix și d-l general Gheorghe Manu. 

Respectabilul nostru președinte trebue să fie mândru vădend astădi că 

după 36 ani, idea sa primă de la 1862, cu tâte că a avuta lupta cu 

„greutăți numerose, reuși totuși să devie astădi o societate trainică și utilă 

țării. pad 

“Dacă d-sa pâte fi mândru de a vedea resultatele la care am ajuns, 

„noi cu toţi suntem fericiți, de a-l vedea -presidându-ne, pe d-sa singurul 

din luminaţii și patrioţii înființători de la 1862 ce se află în mijlocul 

: nostru. 

„Vechiul șef al Statului-major al armatei, care a contribuit la gloriile a- 

| cesteia pe câmpul de luptă pentru independență, astădi se găsesce șef al 
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y 

statului-major al armatei sciințifice române. Să-i urăm să asiste și aici 
la căpătarea acelorași succese pe terenul luptei întelectuale. 

Răspund în numele d-vâstră al tuturor, prin aceste cuvinte, acelor ce 

atu. credut că facem politică rugând pe d-l general Manu, unul dintre 

primii autori ai unei cărți didactice de matematică la noi, de a ne-o: 

să ne presideze. 

Domnilor, sa împlinit astădi, 8 ani, de când societatea nostră există, 

și la 1 Ianuarie 1898, sa împlinit al VI-a an, de cândavem un Buletin. 

Să o declarăm acum, cu totă convingerea, că suntem fericiți și că ne 

felicităm de opera nâstră. 

Creată fără sgomot, fără ambiţii personale și prin urmare, fără reclamă 
individuală, în acestă societate noi am lucrat și progresat liniștiți, cu con- 

vingerea numai că facem bine și cu singura dorință de a aduce cât mai 

multe servicii ţării, și de a scâte din amorțelă pe cei refractari mișcării 

progresului. 

Lucrarea nâstră sa făcut respectând, mai mult încă, având cultul celor 

ce ne ai precedat, or-cât de slabe chiar ar fi fost puterile unora dintre 

ei. — Memoria lor au fost serbătorită și Buletinul nostru între alte lucrări 

au reconstituit ttă activitatea sciințifică a lui Bacaloglu, publicându-i lu- 

crările, precum și biografiile lui Micle, Marin, Vlădescu, Davila, Stavrache 

Nicolescu, etc. etc. 

Am lucrat în înțelegere cu toți și ne-a ferit Dumnedeu, de a ne fi 

lăudat vre-o dată că totul se începe în țeră numai de la munca nâstră, 

și cu atât mai puţin că noi am avea monopolul pe terenul sciințelor. 

Am aplaudat din totă inima la or-ce încercare cinstită și ne personală, 

făcută alături cu noi și încetul cu încetul societatea nostră, din o societate 

restrânsă de sciințe fisice, cum era la început, are astădi fericirea de a 

posede 3 secţiuni, una de matematici, una de scinți fisice și una de sciinți 

naturale, tâte în deplină propășire. 

Și dacă voi însista mai mult de astă-dată asupra resultatelor obținute 

de soc. nostră e ca să respund acelei necugetate apreciări publicată nu 

de mult în unele ziare, prin care se dicea că în Laboratorele nostre nu 

se lucreză și că nici o mișcare sciințifică, bine înțeles afară de acea a au- 

torului moral al notiței, nu există în acestă țară. 

Mișcarea sciințifică există de peste 5o ani în acestă țeră; există de la 

1533 când sa creat societatea de medici și naturaliști din lași, în care 

ilustrul Berzelius fu membru cu începerea anului 1835 și care primi prima 

invitație la un congres sciințific European la 1838, cu ocasiunea celui ce 

se ţinea la Frieburg în Elveţia. 

Necunoscători de istoria desvoltării culturale a neamului lor sunt acei-ce 

uită că la Congresul medicilor și naturalistilor germani din Breslau, s'a 

comunicat încă din anul 1833, de un medic din Bucuresci, ce se ocupa cu 

sciințele o nou& specie mineralogică; necunoscători sunt de lucrările mari, 
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„de o ordine cu totul superidră în sciință, datorite lui Bacaloglu și cu de- 

osebire de acelea ce sa făcut având în vedere curentul mare și fericit ce 

sa stabilit la noi de la 1870, pe terenul sciinței medicale și de la 1880 

pe tâte căile sciințelor positive. 

Dacă nu am lua de cât numai societatea nostră, ori-ce om nepărtinitor 

ar vedea că numai în anul 1897 sa publicat în buletinul ei, următârele 

lucrări originale în numer de 5o. 

I. Bogdan G. Ionescu. — Proprietăți a liniilor focale, la suprafețele de 

gradul al doilea. 
2. Proprietăți relative la liniile focale ale elipsoidului. 

3. V. C. Buțureanu. — Asupra constituției și clasificației sulfo-arse- 

niților și sulfo-bismutiților. 
4. Studii petrografice asupra rocelor eruptive din județul Suceava. 

5. D- W. Cucu. — Asupra Hidrologiei subterane a regiunei Nord- 

Vestice a Bucuresciului. 

6. D-l David Emanuel. — Asupra funcțiunei prin 2 a argumentului 

funcţiunilor eliptice. 

7. 7. Ghibaldau. — Aplicaţiuni la calculul probabilităților. 

3, D-r Flurmuzescu. — Asupra unor fenomene de luminiscență ce se 

produc în tuburile lui Crookes și în tâte tuburile producătore de raze X. 

9. Asupra modificaţiilor mecanice, fisice și chimice ce încercă diferiți 

corpi prin alimentațiune. 

10. A. G. /ochimescu.— Asupra unui mod de generare a cubicelor plane. 

II. Asupra interpretărei funcțiunilor algebrice. 

12. D-r C. Jstratz. — Asupra câtor-va noui derivați iodați ai fenului 

„nonoclorat. 

13. Adăogiri la studiul Romanitei. 

14. Despre ozocherita din Romania. 

15. Studiu asupra nomenclaturei chimiei organice. 

16. D-r C. /strati și G. Oettinger. Studii asupra sacharului reductor, 

conținut în 13, varietăți de porumb cultivate în Bucuresci în 1897. 

17. D-l Maurice JYaguet. — Lobul cefalic și acefalicul Polychetelor. 

19. Asupra câtor-va chilopodi și diplopodi din România 

Fauna de d-l Carl Verhoefi. 

României 20. Isopodele recoltata de d-l Jaquet în 1897 și deter- 

| minate de d-l Adrien Dollfus. 

18. Amputatia accidentală a unei regiuni din corpul unei brâște țestose. 
„21. D-r W. Leon. — Contribuţiuni asupra cunoscinței Labrinusului Hy- 

drococorus. 

22, Î. P. Licherdopol. Fauna malacologică a Bucuresciului și împreju- 

rimilor sele. 

23. Ștefan Michăilescu. — Nertejul cu abur. 
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24. C. Miclescu. — Demonstrarea regulei lui Grauss pențru găsirea dilei 
paștelor în Calendarul Gregorian. 

25. St. Minovici. — Reacţiunea lui F Ace asupra spermei. 

26. A. L. Montandou, —- Hemiptera- Heteroptera coreidae, Note asupra 

genului Velga-Stal și descripțiune de specii noui. 

27. Hemipterele-Heteropterele: ecuatorului. 

28. D. N. Moisescu. — Referat relativ la neoformația celulelor nervoâse. 

în creerul maimuței consecutivă ablațiunei complecte a lobilor occipitali 

de d-e Vitzu. 

„20. . Mrasec, Clasificaţia rocelor cristaline, ale zonei centrale a Car. 

paților români. | 

30: ii d SI Murgoci. — Contribuţiuni la studiul e opiie al 

rocelor zonei centrale a-le Carpaţilor meridionali. | 

„O nou metodă releu a măsura je nule mari 

i ra a 

D. Negreanu .— 32. Măsurarea marilor resistențe electrice i duce din. 

Diferite note a Lacoine relativă la măsurarea forțelor electro- i 

relative la Fisică. | metrice. 

33. Maşină CE cupele funcționând în 2 sensuri 

de rotaţie. AT 

34. D-r C. Rădulescu. — Chestiuni istorice relative la berea indigenă. 

35. D-r ARzegler. — Acidimetria, alcalimetria, și iodometria pe basa aci- 

dului iodic cristalisat. 

36. O reacțiune simplă, sensibilă asupra acidului azotos. 

37. O reacțiune fârte sensibilă a acidului azotos. 

35. Asupra unei reacţiuni forte sensibile asupra Azotiţilor. 

39. Noi procedeu de dosagiă volumetric al acidului Lite Dot cercetări 

chimice. : 

40. Acidul f-sulfonaltalin ca reactiv asupra. A piuiaiaei 2 PURuNo ace ȘI - 

peptonelor. 

41. O nouă reacțiune asupra acidului uric. | 

42. Asupra unei reacţiuni forte sensibile: asupra amoniacului și sărurilor 

amoniacale și tâte combinațiunile organice azotate cari dau amoniac cu 

basele forte. 
SĂ 

43. O dosare nouă, volumetrică, de gaz, a acidului azotos Peg drie și a 

altor corpi oxidabili de către apa oxigenată. 

44. 1. Simonescu. — Asupra baremianului din valea Dâmbovicidrei. 

45. D-I G. Zizeica. — Asupra curbelor de curbură constantă: 

40. ÎL. P. Suchar. — Asupra mișcării unui corp grei de revoluție, , forțat 

să se învertescă pe un plan orizontal. 

47. Asupra liniilor ombilicale. 

48. W. Voinov, — O specie nout de Ilalicarid, 
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( D-r Obregea. Studii asupra histologiei crierului. 

De la începutul anului curent și până în present sa presentat iarăși 12 

lucrări. 

Lucrări în 1898. 

1. C. Miclescu. — Calculele Calendarului Evreesc. 

„.D. Emanuel. — O publicaţie asupra transformaţiunii conforme. 

3. D-r Riegler. — Un procedeă nou titrimetric pentru dosarea glucosei, 

„“sacharului de lapte precum și a altor corpuri ce reduc Lic. Fehling. 

4. N. Voinov. — Epiteliul digestiv al nimfelor de Aeschna. 

| 5. Insectele recoltate de d-l Jaquet în 1897 și 
i la Fauna | geterminate de d-l Ernest Poncy entomologist la - 
României Geneva. 

6. Montandon L. A. — Hemiptere- Heteroptere. O nouă formă în genul 

E Ranatra, descripțiunea unei specii noui. 

7. Simionescu. —— Asupra presenţei Calovianului în Carpaţii românesci. 

8. Sava Athanasiu. — Studii geologice în districtul Suceava. 

9. Murgoci M. G.— Calcare și fenomenul de erosiune în Carpații 

meridionali (Clina Română). 

10. Suchar P. Î. — Asupra funcțiunilor unui punct analitic al multipli- 

“A f variabili. 

C. Istrati.—Reacţiuni asupra aldehidelor. 

12. Studii asupra camforului. 
Dacă vom lua însă de la origina sa și până acum, Buletinul nostru a 

publicat urmetârele lucrări sciinţifice în număr de 171 cu care ne mân- 

drim și pe care nimănui nu-i este permis a-le necunssce și cu atât mai 

puțin când se face apel la sciință, care înainte de or-ce, implică ideia de 

adever și cinste. 
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Adrien Dollfus . 

Bechamp |. . 

Berget A. 

Bogdan |. . 

Buțureanu V. 

Carol Verhoeiff . 

Cerchez Ș. 

Colorian A. . 

Cucu N. 

Ernest Poncy . 

Edeleanu L. 

Edeleanu și Zacharia . 

> > Enescu . 

Emanuel D. . 

Georgescu M. 

Ghibaldan 1. 

Haret, Hepites 

și Negreanu. 

Hurmuzescu . 

Hepites . 

|. isriati C. 

| Istrati și Edeleanu 

Istrati și Georgescu . 

Istrati și Petricu . 

Istrati și Oettinger . 

Ionescu Gion. . 

IGchimescu G. . 

Jaquet M. . 

Leon N. 

Licheardopol 

L.ongiescu G. 
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Aceste lucrări pe cari le citez nu sau făcut în institute mari, cari să 

coste pe stat milione, dar adesea le-aţi făcut în laboratorii mici, adesea 

în câte o cameră, și totuși de ele sai ţinut semă în străinătate și nici una 

n'a fost contestată, din punctul de vedere al adevărului sciințific ce con- 

ținea, sau să fi fost iscălită de persone ce nu contribuise la aflarea ei. 

Astădi când intrând în anul al IX-a al existenței nâstre, suntem plini 

de încredere în forțele nâstre; asiguraţi de concursul ce statul român dă 

Gmenilor de sciință, suntem pe deplin convinși că societatea nâstră va supra- 

viețui celui mai tînăr dintre noi, cunoscându-vă pe toți câtă inimă puneţi 

și cu câtă iubire îngrijiţi pentru ca acest copil intelectual al nostru, care 

deja începe să vorbescă cu bătrânii cărunți ai sciinței occidentului, să de- 

vină cine-va. | 

Trimetem în acestă di alesă, urările nâstre de sănttate și fericire, 

d-lor: Baeyer, Bechamp, Fe tnao) ate Cannizaro Stanislao, Croolkes William, 

Friedel Ch. și Paternd Emanuele, pe cari avem fericirea de ai avea mem- 

bri de onsre. 

Aceste căldurâse urări de sănttate să le trimetem cu deosebire marelui 

Bechamp, cel mai în virstă dintre Membrii noștri de ondre, și cari după 

o lungă și crudă suferință, recăpătându-și aprpe vederea, prima epistolă 

ne-a trimiso nouă, țerei în care a trăit, pe care a părăsit-o la 1833 și: 

pe care o iubesce cu căldură. 

Se aduc de asemenea mulțămiri, d-lor Ernest Poney, Carol Verhoeff, 

cară în mod, nu se pâte mai colegial contribue la cunâscerea faunei nostre, 

și a căror determinări au fost publicate în buletinul nostru. 

Să mulțumim de asemenea următârelor Academii, societăți, redacțiuni. 

și pers6ne cari ne-au trimis, scrierile sai publicațiunile lor. 

Academii și Universităţi 

Academie royale des sciences, des lettres et des Beaux-Arts. Bruxelles. 

Academie imperiale des sciences de St. Petersbourg. 

The Academy of science of St. Louis. 

Universitate d'Upsala. 

Johns Hopkins University. 

British Museum (Natural History). 
The Geological Institution of the University of Upsala. 

Societăţi. 

Socicte chimique de Paris. 

The Philosophicai Society of Glascov. 

Societe helvetique des sciences naturelles. 

Die Kâniglich-săchsische Gesellschaft der Wissenschaften. pa 
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Societatea rusă de fisico-chimie. 

Die Physicalisch-medicinische Socitât in Erlangen. 

Lese- und Rede-Halle der deutschen Studenten in Prag. 

Societatea politechnică. 

> de medici și naturalisci. 

» inginerilor de mine. - 

> centrală agricolă din România. 

Persone 

S. Canizzaro Ostrogovici Teodoru-Mandrea 
VantHoft Monsacchi „ Hepites 
D-r Meyerhoffer W'islicenus Furtună 

D-r Claus Reverdin S. Minovici 

Ch. Van Bambecke Montandon Mayor 

Cuenot St Cucu St. Michăilescu 

Adolfo Casali E. Riegler etc. 

Ugo Schifit D-r Felix 

Publicațiuni periodice. 

„American chemical journal. 

Chemicker Zeitung. Că&then. 

The Chemical News. London. 

The Journal of the Franklin Institute. Philadelfia. 

Recueil des travaux chimique des Pays-Bas. 

Bulletino chimico-farmaceutico. 

“Gazzeta chimica italiana. Roma. 

La feuille des jeunes naturalistes de Paris. 

Gazeta matematică. 

Revista de medicină veterinară. 

Economia națională. 

Gazeta Sătenului. 

Revista poporului. 

Archiva din Iași. 

Revista viticolă și horticolă. 
Revista agricolă. 

Spitalul. 

“Tinerimea română. 

Buletine. 

Station agronomique de PEtat ă Gembloux. 
United-States. Departement of agriculture. 
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Ministerul Agriculturei și Domeniilor. 

Serviciul Sanitar. . 

Voi încheia d-lor, acestă dare de Sa cu inima plină de lire, 

că pe cât se pâte, noi membrii acestei societăți, având în vedere condi- 

țiunile scințifice și materiale în care trăim, și mediul intelectual și moral 

ce ne impresoră, precum și urâciunea Iapa sterpe și adesea ne patrio- 

tice ale multora din așa numiții noștri politiciani, noi ne-am făcut E 

toria. 

mai adânc în societatea nâstră. 

Sciințele pure, înalță cugetarea nstră, înobileză inima, lărgesc orizontul 

cunoscințelor și procură mulțumiri sufletesci cel puțin tot atât de mari 

ca literile și frumâsele, arte. 

 Aplicaţiunile sciinței, îndeamnă la muncă, ne sustrag de la lapte: sterile, 

ne procură satisfacțiuni morale și materiale, ne fac utili țărei la a cărei 

bună desvoltare economică iau direct parte. 

Ambele, sciința pură și aplicaţiunile sale, moraliseză și fac viața u ȘGră, 

contribuind ast-fel la fericirea țărei. AA | 

lată idealul nostru, să-l urmărim și fiind să strigăm cu toți trăească 

Societatea Română de sciințe. 

CONFERENCE | 
FAITE LE 5 AVRIL 1898 A LA SOCIETE DES SCIENGES DE BUGAREST 

PAR SA 

M. le Dr. C. ISTRATI, Secretaire general 

a Voccasion du 8-e anniversaire de la fondation de 

cette Sociste. 

Mesdames, Messicurs, 

En vous lisant, ily a un instant, le rapport general relatif ă la marche 
de notre socictc, vous avez tous pu vous rendre compte des progres 

sensibiles quelle a rcalises. Vous savez aussi que chaque annce, ăla meme 

occasion, Jai eu lhonneur de vous entretenir d'habitude sur une question 

qui nous interessait tous, tant au point de vue de la chimie — quand 

notre sociâte ctait plus restreinte — qu'au point de vue national, en 

faisant la biographie du petit nombre de savants roumains qui on 

disparu d'entre nous. 

Luptând cu tote aceste i nostră este tot-dea-una caldă - 

de aceeași dorință ca sciințele pure și aplicaţiunile lor să pătrundă cât. 
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 Jaurais reellement desire que cette annce, vue Pheureuse extension 

-qu'a pris notre sociâte, quune voix plus autorisce et surtout plus jeune, 

se fasse entendre parmi nous. 

Dans Lespoir que pour la future scance oc nlekale. mon desir sera 

realise: et, faute de mieux pour le present, vous me permetterez .de vous 

entretenir sur un sujet de: chimie qui, quoique paraissant tout ă fait 

4 special, n'en touche pas moins ă la chimie organique toute entire, par 

i Ala grande variâte des composâs obtenus. 

Țai choisi d'autant plus ce sujet, quiil est relatif : ă un. corps produit 

par la nature, le Camphre, corps tres curieux au point de vue chimique 

et autour duquel plusieurs savants ont travaille des annces enti&res, corps 

„qui a donn6 naissance presque ă une litterature speciale et qui reste 

„ quand meme, apr&s tant defforts, toujours ă lordre du jour, en gardant 

quand mâme le secret de sa constitution. 

Jai choisi dautant plus, ă Loccasion de cette conference, cette cruce 

“sur le camphre, que par Lexpos des recherches qwon a fait pour arriver 

„„ă determiner sa constitution, on se rend 'compte, mieux que par n'im- 

porte quel 'autre sujet, des grandes difficultes auxquelles on se butte en 

chimie organique; des belles methodes d'investigation dont on dispose; 

„de la grande varicte des reactions; des beaux succes obtenus par la 

synth&se et, reellement, de la partie vraiment philosophique et imaginative 

qui &claire et guide le chercheur, beaucoup plus en chimie que dans 

nimporte quelle autre science, dans la voie suivie pour €clairer notre 

savoir, en ce que concerne” ces n€buloses contenant les systemes planc- 

taires de linfiniment petit, qu'on “gelie les molecules, molecules qui Das 

tituent la matiăre terrestre. 

On congoit d'habitude le chimiste comme un &tre tres limite au point 

de vue du jeu de son imagination, on pense quil passe presque toute 

„sa vie entre l'&prouvette et la balance, et on oublie d'habitude que pour 

arriver aux faits positifs, il lui faut toujours creer de nouvelles hypotheses 

et quvil est toujours, a la besogne, pour pouvoir. donner une forme 

definie ă 2 

Lavantage qui resulte de la comparaison qu'on pourrait faire entre 

un. philosophe- potte et un philosophe-chimiste est certainement ă la- 
A 

toutes ses 'cr&ations.- 

vantage de ce dernier. Le potte est un: crâateur et ă ce titre les chefs- 

„d'euvre dun Schakespeare sont lă pour nous prouver la persistance 

„des types crecs par lui; au point de vue moral, ils sont utiles et durables. 

“Les Gtres creâs par limagination des chimistes sont plus rcels encore; 

ils ne sont pas seulement utiles et durables au point de vue scale 

comme ceux du philosophe-potte, mais le chimiste, en vrai createur, realise 

 meme au point de vue plastique ce que son cerveau a congu, et c'est 
par dixaine de milliers qu'on trouve aujourd'hui des &tres (corps chi- 

'miques) lesquels s'ils ne sont pas bons ou mechants, assassins ou par- 
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jures, rcunissent tous les caractăres quon a voulu leur donner: amers 

ou doux, suaves ou infectes, explosifs ou dou6s d'une belle flamme co- 

lorce |bengale); fluorescents ou colores, de manitre ă faire face avec hon- 

neur ă la plus exigeante palette d'un peintre moderne —Le philosophe- 

potte, cree seulement par Limagination, le chimiste cree absolument dans 

le sens large de lexpression. 

Bă io 
Ei 

Le camphre est connu pour ainsi dire de tout temps; il nous vient 

de lextrâme-orient. Vous le connaissez tous; il est produit en Chine, au 

Japon et dans cette belle île, appelee Formose, par un arbre, le Laurzs 

Camphora. Cet arbre fait la synthese du camphre et le retient dans son 

tronc, ou on en trouve surtout, d'aprăs le chimiste japonais loshida, jusquă 

3 p. cent, melange avec des corps tr&s rapproches comme constitution, 

tels que le Borncol et des Terp&nes. 

Pour l'obtenir, on abbat les arbres d'au moins 200 ans, c'est vous dire 

que la chimie doit se presser pour obtenir la synthese industrielle du 

camphre. Depuis quelque temps, on extrait ce corps dune fagon plus 

intelligente, en utilisant toutes les parties de larbre, car on en a trouve 

mâ&me dans les feuilles; pour cela tout larbre reduit en menus morceaux, 

est distille dans un courant de vapeur d'eau qui entraîne toutes les sub- 

stances volatiles, parmi lesquelles on retrouve, apr&s refroidissement et 

cristallisation, le camphre qu'on redistille. 

On a trouve encore le camphre dans quelques huiles essentielles, comme 

par exemple, lo/zum rosmariui et /oleum lavandulae. Le camphre fond 

ă 1770— 1780 et bout entre 2040 et 2060. [l est dextrogire, deviant de 

44 ă droite les rayons de lumitre polarisce. 

Il existe un autre camphre dans la Mazriaria parthenium qui a toutes 

les proprictes du camphre ordinaire, sauf son pouvoir rotatoire, car il 

est levogire de 442. 

En melangeant des poids €gaux de ces deux camphre, on obtient le 

camphre inactif, ayant pour le reste les memes caracteres que les deux 

autres. Il existe dans cet ctat dans la sauge. 

Le camphre est tres soluble dans lalcool, l'&ther, lacetone, le chloro- 

forme, le phene, les matitres grasses et le sulfure de carbone. Tous les 

auteurs disent qu'il est ă peine soluble dans leau; or cette question, de 

meme que sa solubilite dans lacide chlorhydrique, et d'autres questions 

relatives au camphre, que nous avons pu observer ces derniers temps, 

seront consignces ă la fin de cet expos€. 

Le camphre cristallise dans le systeme hexagonal, comme la prouve 

Descloisaux depuis 1859. Etant moins lourd que leau (D==0,992 ă 100), 
il nage a sa surface avec cette particularite bien curieuse que vous pouvez 

facilement voir, d'etre constamment en un mouvement nomme giratozre; 

| 
i 
d 

4 

; 
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mais il suffit de toucher la surface de Leau avec le bout dune 6pingle 

graissce, en la passant dans les cheveux, pour voir que les petits mor- 

ceaux de camphre simmobilisent instantanement. On a use pas mal d'encre 

pour expliquer d'une maniere scientifique ce ph&nomene physique et en 

France lamiral Clouet a prâsente ă IInstitut un memoire pour prouver 

qu'on pouvait facilement dompter la furie des vagues en versant un 

peu dhuile ă leur surface. En observant le mouvement giratoire, du 

camphre, on est arrive ă calmer les vagues dechainces delocâan... 

Le camphre se combine facilement avec beaucoup de corps parmi les- 

quels il faut citer le phenol, le chloral, les derives nitres de la cellulose, 

avec lesquel on produit le Ce//4/oide, substance grâce ă laquelle on a cre€ 

toute une industrie et qui a gencralise les petites choses d'art des soit- 

disants objets en €cail et en ivoire. 

Le camphre a 6t€ utilis6 depuis longtemps en medecine ou il est 

encore employ€, mais plus avec la vogue dil ya 40 ans, quand Raspail 

avait introduit leau sedative et que tout le monde portait ă la bouche 

une petite plume remplie de morceaux de camphre. Qui ne connaiît pas 

lalcooi camphre, excepte tout de meme un chimiste de ma connaissance 

(il a encore lexcuse:de ne pas âtre docteur en medecine) qui, voulant 

ă tout prix enseigner aux autres la chimie organique, avait fait venir de 

chez Billot et Billaudot de Paris, dans une commande speciale, tout 

bonnement un flacon d'alcool camphre, croyant certainement ă avoir ă 

faire ă un alcool quelconque du camphre! 

Dans ce qui suit, je tâcherai de presenter L'stude du camphre en tenant 

compte surtout du rapprochement qu'on peut faire entre les nombreux 

faits ctablis et sans tenir toujours compte des dates auxquelles ces fait 

ont cete decouverts. 

Bien entendu, je passerai du simple au compos€, pour pouvoir penctrer 

aussi facilement dans la structure de ce corps et pouvoir ainsi nous rendre 

compte de la variâte des mâthodes ainsi que des resultats obtenus. 

L'analyse €lementaire nous prouve que le camphre est compos€ de 

carbone, d'hydrogene et d'oxygene, dans la proportion de 10 atomes de 

carbone pour 16 d'hydrogene et un d'oxygene; or avec ce nombre d'c- 

lements, on peut faire une infinite de constructions. Supposons par 

exemple que ces unites representent des mille et que nous ayons ainsi: 

10000 carbones, 16000 hydrogene et 1000 oxygene et admettons encore 

que les atomes de carbone soient des briques, ceux dhydrogene des 

cubes de pierre, et que Lloxygene soit de la chaux; il faut convenir 

qu'avec ce materiel ou pourait facilement bâtir une construction gothique 

quelconque, palais, eglise ou château, ou dans n'importe quel autre style 

une prison, un pont, une caserne, etc. Or avec les atomes on peut, 

en les arrangeant differemment dans lespace, obtenir avec le mâme 
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petit nombre, des corps extremement vari€s et differents, d'une manitre 

absolue entre eux, par leur mani&re de se presenter ou de rcagir. 
Nous avons vu plus haut que le camphre se trouve ă cote du borneol | 

et de quelques terpenes: il y a dâjă un „grand indice de parente entre 

ces corps, vu que tous ont le m&me nombre de carbone; en dehors, de 

ga, le camphre differe d'un terpene ordinaire par. le fait qu'il possăde 

un oxygene en plus, et du bornol par le fait quil.a deux hydrogtnes (08 

"en moins. Or, avec les notions que nous avons depuis plus de soixante 

dix 'ans, en ce qui concerne la fonction alcool, et depuis plus de trente 

ans sur la fonction cetone, on pouvait facilement se demander si cet» ăi 

oxygene dans le camphre mest pas alcoolique ou eâtonique, par rapport 

aux terpenes, en faisant la meme remarque pour le. borneol, qui pouvait 

facilement &tre l'alcool de camphre, si rcellement celui-ci est une ce- că 

none (1). ; î, 

“Donc tout dependait de savoir de quelle manitre loxygâne $ se trouve e 

dans la molecule et, c'est pane cet ordre d'idees quon a commenc& ăi 

„examiner le camphre. 

La premiere preuve que dans le camphre existe le. groupement: ceno- SĂ 

nique (Cg H,s>CO) nous a €te fournie en 1879 ju Spa Sjuui obtint le Iată 

corps bichlore | 

G ae GH 

en chauffant le camphre avec PCI, et meme, si LR veut, par Weyl „qui | 

dejă en Iu a obtenu 'hydrocarbure: 

Ce Hs > CHI, i . y E 

en chauffant le camphre . ă 2000 avec: une solution concentree de RL. 

La parente qu'il y a entre le camphre cenone et le bornol alcool . 

de cette cenone, a €t€ fournie en 1885 par Jackson, qui obtint le borneol 

Ca Hg > CH OH A e, pa 

en traitant le camphre, dissout. dans alcool, par le sodium. 

Cette fonction alcoolique a 6t€ -mise en Evidence de beaucoup de 

manitres, dabord en 1860 par M. Berthelot qui obtint : | 

C, Ea CH. CL 

en chauffant le Docnâăl avec HC1 ă 100%, 

Huit ans plus tard Baubigny obtint T'ether ethylique. 

(1) Jappelle cezozes, les cctones dans lesquelles le groupement CO fait partie dune 

chaîne fermee. Les cenones different au point de vue fonctionnel des cetones. Les - 

quinones sont des “cenones gencralement en para, des, chaînes qui peuvent tre 

aussi partiellement non saturces. Bientât je ferai paraître une mona rapRie e sur cette A 

question dans le Bulletin de la Socicte des Sciences. în 

La nomenclature dont je me suis servi dans ce îSaieul, est celle e ja propose, „4 

en 189 -(B. S. S.F. p. 141, 1896).. ea CĂ 
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0,4 308.0 Citi, 

„en iai le borneol avec lcethanol et Ele sulfurique. 

Bien entendu quil n'y avait quun pas ă faire, pour que loxhydrile 

| " alcoolique” &therifiable puisse €tre remplace par le groupe amine. On 

| pi ainsi la Doua pariu et meme la dibornylamine: 

GI CEI NEL AN o e pe 0 pal de 
| A IS jale NE 

en chauffant la camphre ă 2200, avec le -meâthanoate d'ammonium. 

Bien entendu que, si rcellement la fonction cenonique a €t€ transformee 

„en alcool, le borncol ne peut &tre quun cyclool—alcool secondaire (1) 

du camphre cenone, et que, si la cenone a &t€ transformee en eyclool, la 

reaction doit &tre reversible, puisqu'on doit else le camphre par l'oxi- 

dation du borneol. 

Or, cette synthtse a ct€ efectuce depuis bien longtemps, vu que la pre- 

miere synthese du camphre a te faite en 1842 par Pelouze, en oxydant 

le borneol par Lacide nitrique. 

“La seconde synthăse du camphre a ât€ faite en 1859 par Berthelot, 

qui lobtint en oxydant le borncol par le noir de platine. 

Chose curieuse, on a obtenu avec le camphre, comme avec les alcools 

secondaires, une pinacone 

d El 00 

(4 Fag > Ca OH, 

en hydrogenant pa le sodium le orala en solution etherce (Gallas, 

1885). Six ans plus tard Lancien maitre et collaborateur de Gallas, Beck- 

mann, obtint le pinacontne, corps extr&mement curieux et qui, certaine- 

ment, suppose Lexistence dans la molscule de deux carbones unis par 

deux liaisons. 

ARE pi 
E Lu EC 

Ha, Cs |] | Cs Ha 
EC 
4 is 

qu'il obtint en chautfant la chlorhyde de la pinacone avec H,O ă 160. 
La fonction cenone a 6t6 mise en €vidence encore par L'obtention 

de la camphoroxyme: 

ui C, Hu>C=N. OH 

“que Naegeli obtint en i en traitant le camphre par SD acul 
% 

(1) Alcool see e „bien entendu, par les carbones qui correspondent aux 

cenones. 

Voyez pour ce terme, le Bulletin No. 3, VI-e Annce. 
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corps qui, deshydrate par lacide chlorhydrique, nous donne (e nitrile iu 

camphre 
Cs H,s—CN 

Ceci nous fait supposer d'abord qu'un carbone de la chaine s'est dâtache 

ă la suite de la rupture partielle ou totale, de celle-ci, pour donner un 

carbone primaire. Dans ce cas, il Gtait ă supposer que dans ce derive 

nitrile il y avait deux carbones ă double liaison, comme dans le pina- 

con&ne ; chose qui a te rendue cvidente par Llobtention de Lliodhydrate 

du nitrile du camphre. | 

Cs Hu, I—CN 

obtenu en traitant ce nitrile par HI. 

Bien entendu que le camphre-cenone devait donner aussi la rcaction 

des cetones avec cet admirable corps, obtenu par E. Fischer, la phenyl- 

hydrazine et c'est ainsi quon a obtenu 

(2 Sa CNI NEA 0 a 

Une fois le râle de Loxygene bien fix6, on pourrait se demander 

si rcellement Lon peut penâtrer plus intimement dans la constitution 

du camphre et expliquer en meme temps les particularites curieuses que 

nous avons signalces dans la constitution du pinaconene, et surtout du 

nitrile du camphre corps dans lequel la chaîne, ou une des chaînes de 

la molecule, ă ct rompue de manitre a trouver le carbone cenonique 

comme nitrile. 

Or voici une scrie de faits de la plus haute importance, pour prouver 

que dans la chaîne du camphre, ă cote du groupe carbonyle, il y a 

un carbone qui peut âtre plus facilement mis en €vidence, par le fait 

que son hydrogene peut tre en partie ou en totalite substitu€ par d'au- 

tres €lements. 

On sait que si on dissout le camphre dans le tolu&ne et qu'on traite 

ensuite par le sodium, on a un produit monosod€ qui ne peut certai- 

nement avoir une autre constitution que la suivante I, ou comme celle 

de II, si on pouvait demontrer que les deux carbones sont voisins 

dans la mâme chatîne. 
(40 

I Ce Hi —CH Na 

TI 00 Ei, 
CEI Na 
A 

M. Haller dejă en 1879 avait obtenu le camphre monoiode 

se) 
Ce Hu ECH 1 

VA i 
i PER 

E 
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en substituant le sodium par liode; mais la reaction la plus importante 

faite avec ce camphre sod€ a cte€ obtenue par Baubigny, qui, faisant passer 

un courant de CO, sur le camphre monosod€, avait obtenu lacide cam- 

phoro-carbonique droit: 

== 00) 
Ca Ela li Co) „OEI 

acide, que Haller en 1879 avait obtenu aussi en traitant son camphre 

cyan€, en solution alcoolique, par HCI. 

„Ce camphre cyan€ 

== 05, 
Ca Hu =CH. CN 

Haller Lavait obtenu en 1879 en faisant passer un courant de chlorure 

de cyanogene sur du camphre mono-sod€; c'est avec ce corps que, dans 

la meme annce, il a obtenu, grâce ă laction des alcalis, lacide homo- 

camphorique. 

CO . OH 
CI A CEI CO OI 

acide extremement interessant, parce quil prouve que dans la rupture 

produite dans la molecule du camphre, le carbone cenonique qui avait 

donne le derive nitrile, donne dans ce cas le carboxyle et quun autre 

carbone passe ă lâtat de carbone secondaire lineaire, par le fait quiil 

fixe le second groupe carboxyle qui correspond au nitrile du camphre 

cyane de Haller. Ce second carbone peut devenir lui-meme carbone 

carboxylique, chose que Haller a demontre en 1881 en obtenant lacide 

camphorique. 
CO: OEI 

Ca His S<CO . OH 
par loxydation du camphre cyan€, reaction dans laquelle il se produit 

aussi un peu d'acide cyanhydrique par l€limination du groupe nitrile. 

Or, cet acide homo-camphorique a servi bien 'plus tard ă Haller, non 

seulement ă rcaliser une des plus belles syntheses du camphre, en 1896, 

mais en meme temps, grâce ă ce travail, on est maintenant fixe sur le 

fait que le groupe nitrile dans le camphre cyan€, le groupe carboxyle 

dans Lacide campho-carbonique, latome diode ou de sodium dans le 

camphre mono-iode ou mono-sode se trouvent toujours substitucs dans la 

molecule du camphre au meme carbone et que ce carbone se trouve 

tre precisement un de ceux voisins du groupe CO, de maniere qu'on 

doit admettre que dans le camphre il y a le groupement suivant: 

CO 
Ce His | 

CH, 
que nous avons represente un peu autrement par la formule II. 
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Pour cela M. Haller avait prepare le sel de it de. son acide ho- 

“mocamphorique. | ja Ai tc i ae 

CO — 0-25 
G: i | 

Cila 0G 

et se basant sur les travaux ia “Riche, Wislicenus,. etc., qui ont obtenu 

des cenones, en partant des acides bibasiques. par la Site de leurs 

sels calcaires ou plombiques, il realisa la synthăse du camphre d'aprts 

lequation suivante pa 

Ce Ha, i nd] = Has î al fa Pb CO, 

Or cette grande malleabilite du carbone, voisin de la fonction eenonique 

du camphre, a ete mise en âvidence d'une manitre magistrale par les 

travaux faits depuis 1894 et par une toute autre voie Îrlae celle suivie par 

“M. Haller. 

C'est ainsi que Claissen et Manasse, en taisant. reagir le derive nitre du 

butane-methyle (Nitrite d'iso-amyle) dans une solution &therce de camphre. 

et de sodium, ont obtenu le camphre isonitrose et, supposant que le 

carbone voisin du groupe carbonyle avait reagi, comme Angeli la i pla 

ensuite, ils lui donntrent la formule suivante: 

| ec 
Ce Hi | | aa cau 

qui sous Linfluence de H, SO, donna Limide du camphre. 

CO. | 
Ce Has ă | API 

d SAC e = NEI 

qui, a son tour, hydrogene en presence de. Zn et H,SQ, dilue, se Vera 

forma en amino-camphre 

a lea) 
Ce Ha | 

jr CH — NH, 

que R. Schiff avait obtenu dejă en 1881. 

Ce corp trait6s en prâsence de HCI par le nitrite de sodium, en 

1893, par Angeli, donne l'azocamphre. 

(9 ni cea, 

ude 2) SIN 
Ga a 

GC. Hi, 
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"+ corps, qui, rien "que par. la chaleur, a donne ă „cet [A a lare e suivante 

1 azocamphanone. 
CO OC 

Ca Hi | te | Cs Hi4 

E =N—N= C 

Or, ce corps bouilli avec H, SOu-met en liberte ihydideăzi et a donne 

la camphodione qui n'est autre chose quune double cenone en ortho, car 

par toutes ces reactions elle correspond aux orthoquinones, Il faut done 
pai, admettre la formule suivante: | 

CO 
C, ps et 

CO. 

FEL cz qui prouve que c'est o aie le carbone voisin qui est le plus mani- 

“able dans la molecule du camphre. 

Du reste Claissen et Manasse, en 1894, en rari ăi de leur camphre 

„isonitros€ qu'ils traiterent par IE chlorhydrate: d'hydroxylamine, obtinrent 

je camphre diocxme. 
| C=N—OH 

Cs Has | 
A NE 

qu'on obtient plus ne avec les polycenones voisines qu'avec les 

polycetones. 

„Ce meme camphre isonitrose, traite par ces auteurs en 1894 en presence 

„du nitrite de. sodium et de Tacide acâtique, donna toujours la campho- 

dione, ce qui confirme les resultats obtenus la mâ&me annce par Angeli. 

(4, suiwre). 

SUR LES FONCTIONS D'UN POINT ANALYTIQUE 
A MULTIPLIGATEURS - VARIABLES 

Dr. P. au 

Maiître. a ia A AEdaci ă Ja Paculte des sciences de Bucarest. 

„Dans mon travail de these (Sur le probleme gencral de linversion, ect. 
: Paris, 1897) je me suis servi pour effectuer linversion de la fonction 0% 
de M. Elliot; jai montre que cette fonction cesse d'etre uniforme sur la 
surface . de e el rendue simplement connexe, en un certain nombre 

is) des points; „que le nombre de ces points est fini et que si l'on trace des 
e nouvelles coupures / on obtient une: nouvelle surface fail, sur laquelle 
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la fonction est uniforme et jouissunt de plus de la propricte que si le 

point analytique traverse une des coupures 2 ouc la fonction se reproduit, 

le long des coupures 7 elle admet un multiplicateur egal a, — z et enfin le 

long des coupures & elle a pour multiplicateurs 

27 O e a 
e 2 => 7200 00 

ou (% est une integrale abelienne normale de premiere espece attachee 

ă la courbe algebrique donne. 

Dans le present travail je me propose d'tudier les fonctions qui com- 

prendrons celle-ci comme cas particulier, qui seront uniforme sur une sur- 

face Ra// et qui auront des multiplicateurs constants le long des coupures 

] et le long des coupures a et & un multiplicateur qui est une exponen- 

tielle ayant pour exposant une lonction lincaire de 4 integrales ubeliennes 

normales de premitre espăce attachee ă la courbe algebrique donnce. Re- 

marquons que si lon suppose que les multiplicateurs sur les coupures / 

sont tous €gaux ă lunit€ on obtient les fonctions qui ont 6t€ €tudiees par 

M. Lacour (Thăses Paris 1895). 

I. Soient. 

(0) feo 
une €quation algebrique irreductible, Rade la surface de Riemann rendue 

simplement connexe ă laide de coupures 

0 aa. d ea) 
AIA pete 

Ac ul ra 

et 2 le genre de la surface; 
ul (2) 

une integrale normale de premigre espece ayant un module de periodicite 

egal ă zero sur les coupures 

(43 7288 REC) 
7 

et sur la coupure a; le module de periodicite 2ry— z, enfin les modules 

de periodicites sur les coupures & 

Zis 2azo e ia E Mpa 

prenons sur la surface Ra, g points 

7 Zmsuca Sea A Iu 

3 que nous supposerons pour plus de simplicite âtre ă distance finie et 

distinct des points de ramification ; tragons sur la surface g nouvelles cou- 

pures. 
A ASTE ESI iu /7] 

que l'on fait partir dun point ordinaire de la surface, par exemple du 

A Apa 
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point de croisement de coupures 4, 4, allant aux g points et termince 

par des petites circonferences entourant ces points, nous supposons de 

plus que ces coupures ne se rencontrent pas et ne rencontre aucune des 

coupures a, d, c. 

2, Soit 

F (3) 
une fonction du point analytique (2,5) devenant infinie au point ce, comme 

— An 

(2—a,) Pr Zi LI 2 ORG 

ou 4, est un nombre complexe dont la partie rcelle est inferieure ă / et 

F, est une fonction reguliăre finie et dificrente de zero au point o,. 

La fonction outre ces points na dautre singularites sur la surface Rac? 

„que des p6les; elle jouie en outre des proprietes suivantes: si on dâsigne 

par Î, un point du bord positif et par o le point en face sur le bord n€- 
gatii, on a 

le long de a, AA u%(0)-k AP 40)... AP u%(o) 
F(h=P(o)e pe 

le long de 4» 4 BB (0) Bu o)... Bu (o) 

F()= Elo 
le long de c i 

JA, ( = (0) 

le long de /, 

F(i) = Flo) 

OU, 270 A V AD 

; Yr e DTZ a) 

3. Les constantes 

Cala A AI) 
je 0 ea N ada 

ne sont pas arbitraires. Considcrons le point de croisement de coupures 

ap, br, notre figure represente le point de croisement, les traits plus gros 

sont les bords positils et e, £, 7, 0 sont les quatre sommets. 

d 

ap > 00| | —5 a 
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E: "Si nous posons pour abreger is ULaăl, : | E 

E FA Ap (3) = 4 + AP” (3) +. pu d, a | 
e ră Bi (= a a BD (1) “fe jar: Bu (4. Piz), 

: nous devons avoir i el ps Si i Aa A MRI n eă 

A | 28; (8) | A 
i F(d=e F(8 
pe: A (9) Si . 

ă E (6) 3 tati MA) : 

i [ph e at ZAP0D Tea | 

: ste Pauza 0 DNIDIIIIIIRI 
ă (0) caii 0 Date) RROME NN IOIRIIRD 
Ă ză si on les multiplie membre ă membre nous aurons; | | iu î | 

E: i, (0) — Ap (7) A pt Sai B, () ae | : E ă ; | A 

0 d'ou en dâsignant par 4 un nombre entier on 4 | 
Dă Eh k 

„A [4 (0) 4, o] [ee —B00]= = nm ie e ui 
30 A 
E: mais la premicre paranthese est la variation de sr) (2). alia le. „point i AI 

+ analytique traverse la coupure d, et la second: parenthăse la variation de „A 

e: B+ (2) quand le point analytique, traverse la Copaci az; NOus aurons alors k 

AP AP : fu al ial 4 ORI 
(2) | A d AP n 2 ie e Ai br 0 pi i Rt na aie SA 

c'est-ă-dire 5 memes relations que celles des fonctions de M. Lacour (loc „Ă 

2Ă cit. pag. 8). | A 2 | | e e fe ct O RADIO 0 
să 4. Exces entre zeros et pâles de. 1a Fonction Su mă e Aur e N 

„08 Considrons Lintegrale. 

0 NI | „= jatea 

p- La tonctions sous le signe de integrale est “iii cina sur la surfăce. - 

| Rabcl, et n'a d'autre singularites que des pâles qui sont les zeros et poles ci 

E: i de Fi; nous aurons d'apres le theoreme de Ca ae) Și 

= F = 20 N (Sua 5). 

| oi Xu Xv est la somme des ordres de zeros et pâles de F, quand ă X 
î, il represente la valeur de Pintegrale sur les deux bords de coupures et 

comme les bords de chaque coupure sont decrits dans des sens con-. 

traires, les integrales qui se rapportent aux bords d'une mâme coupure . 

pouront tre representee par Lintegrale CA At | 
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ju log F (1) —d bg E (0) 

et ou “maintenant le sens de lintegrale est le m&me sur les deux bords 

"et est celui du bord positif. 

“D'aprts. les proprictes de la fonction F; nous devons avoir le long. 

de a 

az E (0 > dhe E (0)+ dai €) 

dăs (4) dA (0) 

donc la LE correspondante de ae sur la coupure 4 sera 

cui 

et comme la difference A, (0)——A7 (8) (voir sur la figure) est la variation 

„de A (2) quand le point analytique traverse la compure 2, cette dif- 

ference aura pour valeur 

24jVbap + 24 +... 24 Vb 
Le long de & e țĂ dog E (1) = dh (0) db: (0) 

dB, (î) = dBi(o) 
donc la partie correspondante dans Y nous donne 

|, du = [au — au] 

et 

ce qui nous donne 

| 27072 A EEE, 

si nous groupons les parties sur a et 4, et en tenant compte de la re- 

lation 2 du (2%), nous obtiendrons pour ces. parties 

270 V—Z (7, 4 fo Es e 45) 

les parties sur les coupures c nous donne un resultat nul; il nous reste 

“integrale sur les coupures 7; or ces integrale nous les. considererons 

comme formees de deux parties une sur la coupure 7 et lautre sur la 

"circonference infiniment petite qui entoure le point critique, et comme 

sur une E Opaire ora: 

dlagF (4) =dlog b (o) 

donc. la premitre partie nous donne un resultat nul, il nous reste les: 

integrales de la forme 

că pa ag 
(7.5 | 
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prises sur les petites circonferences et dans le sens negatif par rapport 

ă leurs aires, elles ont pour valeurs 

270]. V—z e i ae 7 

en rcunissant toutes ces parties, nous aurons 

AF âg ee AQ mie e e n = Xu— o 

pour lexc&s, il faut par consequent que la somme soit un nombre entier; 

il resulte aussi que les multiplicateurs 7 satisfont ă la relation 

(3) Via... = 

5. Nous allons faire une application en considerant la fonction 9% de 

Clebsch & Gordan (Theorie der Abelschen Fonctionen); nous allons 
rapp'ler en quelques mots sa composition, elle est de la forme 

7 k=a 

A 3 2e(0(2) 3) | 
= = 

(4) 0'o(u, p(£)) == Z0fu (2) pe pi) e 

g = 

ou 6) est la fonction de Jacobi ayant pour arguments les quantites 

uY (3) + 304 i Ze iza Apt 
= 

et. 71 (2) 

est une integrale normal: de troisi&rne espă&ce avec les deux points critiques 

logarithmiques 

(67 859), (0%) 
ayant zero pour module de periodicite sur les coupures z, et 

2 Ari Su (10) — ud (80) 

sur les coupures d. Les e sont g constantes egales dtz; enfin les /7, un 

systeme de constantes definies par les relations 

4 — E Îns k EalasF - - - - Ep ag 

4 > ei Pai es Las + . - - » Log 
y 

(5) a E Ec Eee a LIT, | 

HI En + ela ....- Ea Loga j 

remarquons que chaque terme de (4) est caracteris€ par le systeme de valeurs 

donnces aux g constantes e et a ce systeme correspond d'aprăs (5) un j 

seul systeme pour les 77. Les quantites Z, qui figurent dans (5) sont don- 

nces par les relations 

avec la relation 

În _ În 

qui a lieu en vertu d'echange entre paramttre et argument. 
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Cette fonction est un cas particulier d'une des nos fonctions; les points 

de la surface que nous avons dâsign€ par 

(020 A DRU 00 07 

(he (1) (%) (860, 50) ton) po Na al, 
en nombre de 27, et elle devient infinies en ces points comme 

7 7 

(2) e) E 
ou Pet P, sont des fonctions finies differentes de zero et regulitres en 

ces points. 

Les nombres que nous avons designes par 

An» le . . . . A 

j AZ 
sont tous cgaux ă Da on a alors 

Mia e e =: 

pour cette fonction; les multiplicateurs le long des coupures a sont egaux 

ă Lunite et le long des coupures & Egaux ă 

— 4(0) — ba 
e e 04 a SN 

par consequent le coefficient Bi dep, (2) se reduit ici ă 

au Ati Ei 

donc la constante 7 est ici 

(fe p => Ss Z 

„par consequent lexces est pour cette fonction 

J+2 
et comme elle na pas dinfini, elle a 

+2 
zeros. 

6. Les z&ros et pOles de la fonction / si on se donne les multiplicateurs 

„seront lies par 2 relations qui seront la gencralisation du theor&me d'Abel 

liant les zeros et pâles dune fonction rationnelle. 

“Considerons Lintegrale 

IF = ju (2) dlog (2) 

“la fonction sous le signe integrale est uniforme su la surface Rabcl 

nayant que des p6les qui sont les zeros et pâles de F, nous aurons d'a- 

pres le theoreme de Cauchy 
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F— 27 — 7 (zu (8;) — Zu (3%) 

oi Y represente lintegrale sur les bords des coupures de la surface 

Rabel; par un raisonement analogue ă celui du (4%4) nous aurons ă cal- 

culer des integrales de la forme 

(ao (1) doo F(1) —u9(0) due lo) 

le sens de Lintegrale ctant celui du bord positit des coupures, le long des 

coupures 4 on a 

u0 (1) — ut9(o) Aa) 

et n (1) = u (0) L 27 N—7 p=i 
de meme A 

dlog F' (1) = dlogF (9) + 44; (9) et JA; (1) — dA, (0) 

donc la partie de lintegrale sur la coupure z, sera 

(220 (1) dA (1) Piz 
2 

integrale prise sur le bord positif et dans le sens direct, et sur la cou- 

pure a, 

au (î)d4;(1) +27 | dlosF (o) 
4; ai 

remarquons que la second integrale est prise sur le bord negatif de la 

coupure 4; mais ayant le sens du bord positif alors cette integrale aura 

pour expression (voir notre figure) 

27 —7( zogFr 0)—loeF() ) — 27 —z B;(y) + 2700 —2. 2700 —7 

ou 7 represente le point de croisement de deux bords negatifs des 

coupures 4; d; et 4; est le nombre entier qui se presente deja dans 

Vexc&s des zeros sur les pâles. — En groupant les integrales sur les cou- 

pures a nous aurons 

00) da) + an —zB;(9) + 21 N —2X27N 7 
=p 

sur les coupures a 3 
A R=1 

sur les coupures î on a 

40 (1) = ul (0) + 2; fe E 00 NI 

et dlogz (1) —dlogk(9) + 4Bi(0) 

avec 45, (1) == dy, (0) 

on aura alors sur la coupure 4 

| 4 (0(1)aB (1) + 2 pat 
br b hk 
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ou la seconde integrale est prise sur le bord negatif mais ayant le sens 

du bord positif, elle ă pour valeur (voir la figure) 

7 Ş. (met ( og) ) = — Au (9) enim Vi 

ou y reprâsente encore le point de croisement des bords negatifs des 

coupures ar, d, et 7 est un nombre entier; nous aurons alors sur toutes 

les coupures % lexpression 

Ip = __k=5 

A Pe "9 (1) dB, (4) —2 2 bu A (y)— 2700 — 15 2 mihu 

Ia 

Sur les coupures c on a un râsultat nul; enfin sur la premitre partie 

des coupures / on a un resultat nul, il nous reste les parties de lintegrale 

sur les petites circonferences qui terminent les coupures 7 et qui entourent 

les points &,, nous aurons ă calculer des integrales de la forme 

u0dlogF 
i za 

prisent dans le sens negatif par rapport ă laire qu'elle entoure, or la fonc- 

tion 4 est reguliăre en ce point et la fonction /7 devient infinie en ce 

point comme 

(So) aa 

ou P, est regulicre au point &,, alors ces integrales sont de la forme 

27 1pul9 (a,) V == 

en reunissant toutes ces parties et en divisant par 270 —1 les deux mem- 

bres, nous aurons 

(6) Su (8) — Zu (8) Bi(y)-+ ani — 2 + a 5; Va (d4+(1) 

Ep 
E 

2 LI) a si ela AI, Ape ERE a e) 
„Ep 2000 DRȚ aa ta + (W) E sar sd „jr (dB(1)+ 3 Si 4 (a) 

 remarquons que 
lk=p 

2700 —z === 5 74 biz 

k=1 

sont des multiples des periodes du premier membre, nous pourrons les 

supprimer en tenant compte que Legalire ă lieu ă des multiples pres des 

p6riodes. 

„7. IL nous sera encore utile de donner les relations qui lient les zeros 

et pOles ă laide des integrales normales de troiseme espece. Il faudra 

pour cela remplacer dans lintegrale que nous avons calculer au (40.6) 

„(9 (2) par une integrale normale de troisieme espece 

ta 
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avec les deux points si logarithmiques 

(58), (7 

et ayant des periodes nules sur les coupures a et sur lesă  PAUDURI b les 

periodes 

B.— 2 (a (1) — ul 2) Ls P3 af 

Considerons integrale ie 

Fa = HI, (2) dlogF (2) 

la fonction IL, ( (2) dlog (al 

cesse d'&tre uniforme sur = surface Aabc/ aux deux points critiques loga- 

rithmiques 

pa) (7) 
nous tracerons une nouvelle coupure qui entoure les deux points cri-. - 

tiques ă Laide de deux petites circonferences; nous pouvons maintenant 

appliquer le thcorme de Cauchy sur toute la surface et en repâtant le 

meme raisonnement comme au (72 6) nous aurons dune part 

za = (2 (6)— 217,(85)), 
et d'autre part ă calculer des integrales de la forme 

EA (4) dig P (4) — 1 (0) def )) 

prises duns le sens positifs des Lords positifs. Le long des coupures 2 
nous aurons 6 E : AA p 

3 II. (A) dA, (4) - 3 Va aa: 
le long des coupures & | sei Pe | : ada i 

E 
- | II, (4) dB (4)-4+ 2 Bi dlog I (9) ș j 

mais | rs fai Su « A îi j 

duc P(0) = — [ae F(6)— 070) = — ae (0) — 2 m N a 
ou 7 est le ficat de croisement des bords negatiis des coupures Qh br et" 

my est un nombre entier; donc les parties sur les  POpEIVEG b nous donne 

—p D= =5 

+ a : (h)dlog E ulcere = Pr la — > mi Br 
=] 
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că parties sur les coupures c nous donne în resultat nul, la partie sur 

la coupure relative aux points 

(52), (rm) | 

nous donne 

E Tape 

enfin les parties sur les coupures 7 se reduisent aux integrales sur les 

petites circonferences qui entourent les points 

(6 000 AVETI Sg VIE 80 

et Lintegrale. sera 

r=—g9 

oa i 4 II, „(a) 
Dacă 

en reunissant toutes ces parties et en divisant les deux Ca ca par 

2 Vasa nous aurons 

7, k=45 

4 A i IEN, în (0) — za 7,2 Bey) 
ăla 0] ia PE, Era 

i Di ai iz (4) dA: ) aie. ze za, pa (4) le (1) 

elite qui a lieu a des multiples pr&s des periodes du Brciniei membre, 

car nous avons neglige lexpression 

Lp 
2 He By 

p=1 

qui est une fonction lincaire des psriodes du premier membre. 

8. Application ă la fonction 0% 

Nous avons vu que cette fonction est sans infini et na que p-t+g zeros 

sur toutes la surface Rabcl. Si dans cette fonction nous changeons les: 

arguments (2), vW(z) en: 

(3) —G, 00 (2) —s 
: „ou G, 2 sont +a constantes arbitraires; les zeros de la fonction 

(9 107) (4 0— Gu) — 27) 

satisfont aux p-l-g equations 

aan : i 
3 ul (8) — G:=C d ap 
= 

da 
Zi  BU/6) ape: fra .g 

AA 
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ou Ci, Dy sont des constantes independantes de G;, gy et les & sont les 

zeros de la fonction 0(%. 

Remarquons que les points que nous avons designs par o, & ... 0 

dans le cas general, sont pour cette fonction les points critiques logarith- 

miques 

(le (1 
(500, 500) (Daf) k=r2...q 

des integrales normales de troisieme espece 

z(k)(2) 

et les constantes 

PANE SN 

Sia 5 STAI 4 da : 
sont ici tous cgaux â 3 alors les multiplicateurs de cette fonction seront 

lunite sur les coupures a, 

— ul (0) — bu +-G; 

e 22 Thy e ai 

sur les coupures /, et Egaux ă—z sur les coupures /. 

La formule (6) devient alors 

5 08 Gi—ul (but 3 E > 4) (E0)+ ul UL) 
zi 

7 (9 (4) du 
cui 22 br 

dans cette formule nous avons ncglige les multiples des periodes du 

premier membre; nous voyons que la constante C; est egale ă des mul- 

tiples pres de periodes ă 

Ge 0 (7) ba Ei > (ao (800) buda” )) 

Sua Za ie i u0(1) dul) 
2700) pp p=1 by 

en donnant ă z les 2 valeurs on aura les Z premitres €quations. 

Pour demontrer les g autres relations, considerons la formule (7) qui 

s'6crit avec le changement de notation de 

II (2 en 7 avec les points critiques 

(5 (0) (719 i (9) 

1=P+a (2) (m 
[8) 3 v%(8,)=log za 73) Mei zi > "(a ) (80) iz )) 

14 

, 7 h=p 

pet |, (1) duh) 
Î 21 —Ia=1 
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or cette formule semble ntre applicable que si 

> 9 

nous verons quelle est vraie meme dans le cas de 

A e 07, 

et c'est ne que dans ce cas qu'on obtiendra les g dernitres relations. 

Faisons sortir de sous le signe 3 le terme qui correspond ă =, je 

dis que la somme 

(0 (CAT /40040) AARE 4 = 
log 90 a j ( 0 (50) + 20 (pb )) 

est finie. — Nous allons nous rapporter ă la definition de la fonction 0%; 

chaque terme contient en exponentielle les g integrales 

pi e 0700207 E -Q 

affectee du signe +-ou —selon les valeurs des e, donc tous les termes 

contiendrons integrale 20; lorsquon remplace le point analytique par 

le point 

(70, m) 

tous les termes pour lesquelles s— -+z sannule et ceux pour lesquels 

& =——Z devient infinies, et la fonction devient infinie comme 

7 

(2 A 205 

ou P, est regulizre et differente de zero en ce point; si on remplace le . 

point analytique par le point 

(50) 50) 
tous les termes pour lesquels s—— z sont nuls et ceux pour lesquels 

&=—= 7 devient infinies et la fonction devient infinie comme 

1 

(a Sa 0; 

ou QO,, et regulicre et diffsrente de zero en ce point. Ceci rappele; sup- 

posons quon remplace la fonction par son developpement dans le do- 

maine du point 

(40, 119) 

et soit pour abreger 

20 (1) 
le symbole qui represente le developpement de 2% dans ce domaine, met- 

tons ă part lintegrale 70 (7) dans tous les termes pour lesquels e, =—7, 

nous pourrons alors sans inconvenient passer ă la limite et nous mettrons 

la fonction 0% sous la forme 



be 
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—Z00()+ Zi 
Pi 9% (1) 

ou le symbole 90% () signifie sl Pon a remplac€ le point analytique par 
le point 

(4109, 10) 
dans tous les termes ou e/=— —z apres avoir fait sortir le facteur 

p MANGAI A | | 
7 Ş , 

E 2 0), 2 st vea | 

„nous aurons une expression annalogue dans le domaine du point 

(E, E) 
avec la seul difference que la substitution ă €t€ faite dans tous les termes 

pour lesquels s;=— + z, et cette expression sera avec la meme convention 

symbolique 

06) gi 
e 0%) (8) 

considerons le quotient de ces deux expression et prenons le logarithme 

nous aurons alors | 

(2) mama) iei 
nous conviendrons de remplacer ă la limite, les symboles 

10(5), v0(q) 
par 10 (£0), 00) 

alors, nous aurons ră 

i 0%) 0(0(p ) 
îm (2) tgp) te ae 9700 aaa SU 

ou bien | 

9(2(1) 09 SIN 
ef le-o = a a aa (eo 0) + tote) 

je dis maintenant que le rapport 

9077) 
00 £) 

est gal ă unite, — Pous cela considerons un terme de 0(0(7) ou e= —r 
il se compose de la fonction ordinaire 0 ayant pour arguments 
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eu A 

ut (mo) ai X , Ep Ai — An 272, . A 

e = 

(Paccent signifie que Lon donne ă £ toutes les valeurs de z ă g excepte 

la valeur £=— 2) et dune exponentielle ayant pour argument 

pb=9 / 

3 eu (0blâ) — pet) A, 
jo 

ou laccent ă la mâme signification. — Le terme correspondant dans 

„00 (£) aura | 

p=a! ja 

4080) + > €l Ani + An (pei Ada N +2 

0 4 

pout les arguments de 0, et pour lexponentielle 

ph=g9! 

esa 12 €p (vP(£0) înri XE + H,) — = Fl; 

Mi 0 (100) — 40 [E0) — 24 

cest ă dire la periode de 0 sur la coupure 4;, donc les arguments de 

la fonction 0 sont les memes; considerons maintenant le difference des 

arguments des exponentielles, on a 

pf) 

ZE, calote) — 000) € E ea d ar) — fi 
2 a b=1 : 

dans cette osti nous avons post 77, pour les distinguer des 77 Je. la 

premitre exponentielle, car d'aprăs (5) ils different par les valeurs des e; 
mais d'apres le (7% 3) 

4 = em Go EI — ps Sa oi a Ma ina £ Lg 

et | 

e aul SN Mere — Lie Sale ua E ra 

donc 

4(H— He) = — 2 
et par suite 

7 X=9 7 k=9 

e ME Hu) 7 cut —H 

2 p=a 4 = 

„et dapres le meme numero 

A (109) — pb (20) = Lu 

donc 
lg! £ 

LL 3 în (E — ah) 20 )) 2205 

2 h=a 
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par consequent la difference consideree est nule et alors le rappurt 

8% (1) 
0% /£) — Z 

La formule (9) s'crie alors 

Sa] at 25 [ore) + aan) )— 
JA 3 

Puf > [ei OA) 
27ij—I — = PI 

oi la constante PD, est donnce pas 

=> 7] k=p 

DI "(o (20) +20 (ap i — = loja 

ai i ae e de 

Nous devons rappeler que des relations annalogues aux (8) ont cte 

donnces par M. Elliot (ann. de lEcole normale z XI) en considerant la 

fonction 0!” mais pour les &tablir M. Elliot se sert de la theorie de Cauchy 

en employant le plan simple avec des lacets et de plus il compose une 

fonction qui est !e quotient de deux fonctions 09 

critiques 

afin d'eviter les points 

(ez) (7, 10) pi a 20 II, 

et il obtient alors des valeurs constantes pour les relations (8) sans d€- 

terminer ces constantes. 

Existence de la fonction F (2). 
9. Dans ce qui precede nous avons admis implicitement existence de 

ces fonctions, et nous avons montre les proprietes principales, il est temps 

de dire un mot de leurs existence et de la maniere de les composer. 

Si nous prenons la derivee logarithmique d'une fonction Z (2), nous 

obtiendrons une fonction qui aura des periodes rationnelles quand le point 

analytique traverse une des coupures z ou & et des periodes nules quand 

il traverse une coupure 7; or des fenctions jouissant de ceţte propriste ont 

Ete €tudices par M. Lacour (loc cit)il montre qui si on se donne les pe. 

riodes rationnelles, les pâles et les residus, on peut composer ces fonctions- 

Soit alors 

p (2) 
une fonction ă periodes rationnelles, alors la fonction / (2) sera donne 

par la relation 

| pede 

(10) (2) e 

il faut montrer que la fonction F' (2) ainsi formee est bien uniforme sur 

la surface Rabcl, qu'elle na d'autres singularites que des pâles et qu'enfin 

les multiplicateurs sont de la forme 
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Ar (9) 
e 

le long de az ou An(2) = AF Au (a) + a APub(z) 

P(0) 
le long de &p 2 oi B,(2)=— B+ BOu0 (3) + . .. BPMP(z; 

270 7V—z 

le long de /, e 

ou 4, est un nombre complexe. Il faut pour cela que la fonction q (2) 

devient infinie aux points 

pane e A SNL A 

que ces infinis soient de premier ordre avec des residus 

— În — An . . . Ag 

ces nombres ctant comme nous lavons dit des nombres complexes; en 

tout autre point ou la fonction g (2) devient infinie, ils doivent âtre des 

infinis de premier ordre avec des residus qui sont des nombres entiers, 

enfin elle peut encore devenir infinie aux points de ramification, mais cela 

comme une puissance infcrieure a Llunite etau point ă Linfini elle doit 

ctre infiniment petite comme 

Z 
g2 

si la fonction g (2) remplie ces conditions la fonction F (2) sera bien u- 

niforme sur la surface Rabcl, il faut encore montrer que les multipli- 

cateurs sont de la forme indiquce, nous prendrons pour cela pour p6- 

riodes rationnelles de la fonction p des fonctions rationnelles de la forme 

oz(2) = AWP =a MD(2)+Ă .... a u2(2) PE Rp 
o 
- 

sui A II, PE 45 Yu(2) = Bi PP (2) 4+.... Bă DI (2) 

toutes ces conditions sont necessaires, mais non suffisantes en effet formons 

d'abord une fonction g qui ne devient infinie en aucun point de ramificatien 

et qui ă Linfini est reguliăre et diferente de zero, nous n'avons qu-ă con- 

siderer la rapport. 

bu) PO) 
ou u, est la derive dune integrale ablienne u de premiăre espăce. 

La fonction q,(2) est finie aux points de ramification qui rendeut la 

fonction g (2) infinie et reguliăre et differente de zero ă linfinie, elle 

devient infinie aux points qui rendent la fonction g (2) infinie et qui sont 

distincts des points de remification et enfin aux 2 4 — 2 zeros dez; 

elle aura pour periodes des fonctions de la forme 
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co (2) a (2) 
7 / 2; 7; / 

oi nous poserons pour abregero 

cop (2) = Ar (2) £ 

e (2) = Be (2) 
ou les accents signifient qu'on ă pris la derivee de A, (2), et 5 (2). 

Toute la question revient ă composer la fonction q, (2), mais entre 

les residus et les infinies, il existe. 4 relations, nous . les obtiendrons en 

considerant integrale 

fe, (2) i (2) 
prise dans le sens direct sur toute notre surface, nous aurons alors en - 

repctant le meme raisonement | 

Lp Lp [a 
(12) Bug) = —— Ah PI o | 

20 j—ZE=1 | 4 (4) . „ 2ryj—z hai 4). | 
i dy i - br 

| DI Ati 

dans ces formules A; sont les residus de g, (2) et 6; les nfinies, dapres 

Jes proprietes de la fonction F /z) nous devons AA past les Erie 

f; les 7 points donnes d'avance 

(723 +7) (22) - Lă Li (27) 

et les residus correspondant doivent etre de la forme: 

—i, E ZI A, ş-5 32 i Aa 

ou ces nombres sont comme nous lavons dit de nombres complexes 

dont la partie reele est inferieure ă Lunit€ et satisfaisant ă la condition 

que la somme 

ja 
„soit un nombre entier; parmi les points restant, nous laisserons de cote 

les 22—2 points qui sont les zeros de 7 et qui n'interviendrons pas dans 

la question d'apres (11), les residus correspondant seront par consegquent . 

tout ă fait arbitraires, enfin les points restant ne peuvent avoir pour 

residus correspondant que des nombres entiers puisque ces points seront 

les zeros et les pâles de la fonction F (z), ces residus ne peuvent pas 

ctre tout a fait arbitraires, ils doivent en effet satisfaire ă la condition que 

leur somme soient egale a 

E A 7, 

Ha Haos e „Ap 

ou les nombres entier 

sont les nombres qui se sont presentes dans lexc6s: des zeros et lia 
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ice if (2) et dans les relations qui lient les coefficients A et B des mul- 

tiplicateurs. Les relations (12) peuvent alors d'ecrire 

RR pita SP (44) 
13) Rap -F si E Rt (Baa, je: e dal 2105 dud (1) 

A (24 

= 5 

pi lasi (E) du m) 
y 270 —rr=1 4' (4) : 

// 

ou A, sont les residus relatifs aux 22 — 2 points f; qui sont les zeros 

de 4”, les relations (13) au nombre de 7 nous permettrons de donner 

aux A; des valeurs convenables satisfaisant aux conditions imposce et de 

deduire les valeurs correspondantes de p quantites R, apres avoir donne 

des valeurs complătement arbitraires aux 2—2 autres râsidus Ay. La 

fonction gq, (zJetant ainsi determine on eri deduira g (2) et par consequent /'(2). 

10. Connaissant les multiplicateurs, les infinies et le zâros d'uae fonction 

P (2), on peut inettre cette fonction sous une forme mettant les zeros et 

pâles en evidence. 

“Supposons que les zcros surpassent les infinis. et soient 

i fa teal Ei jel 

iod culeg Ma e a 

les zeros, nous avons pos€ pour abreger 

[ir Pda aa km E up Au 

“composons une fonction ă multiplicateurs constants, ayant les m&mes zeros 

et pâles que P' (2) et e 4 infinis arbitraires ctrangers ă la question, soit 

„les iinfinis de F (2) 

Atat 
= II (2) = 3, A) (2) 
j=1 f; 6; Cizziri 

J()=e 

cette fonction ayant pour multiplicateurs 

Wa 3 Ma e e e Mp 

[ie fc NOI 

„composons une fonction F, (2) sans infinie, ayant A+ 7 zeros arbitraires 

fi +19 Baa A je le 

et scara pour multiplicateurs 

— tout Aula 
le i, de ay e 

— og vy în B, (=) 
le long de 2 | „e 

PI A N ARE 
et le long de /, e 
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alors la fonction 

f (2). (2) 
aura mâ&me multiplicateurs que la fonction F (2), meme zeros et mâmes 

p6les, elles seront par consequent dans un rapport constant et nous aurons 

F (2) = Cf (2) Pe) 
11. Relations entre les residus et les infinies d'une fonction P (2). 
On peut trouver des relations qui lient les residus d'une fonction PF (2) 

ă ses infinies. Considerons pour cela une fonction /, (2) uniforme sur la 

mâme surface ayant les m&mes multiplicateurs que la fonction F (2) mais - 

n'ayant aucun p6le sur toute la surface. 

Soit alors Lintegrale 

(20-a 
F, (2) 

prise sur toute la surface, la fonction sous le signe integrale sera une fon- 

ction rationnelle, si nous supposons les zâros de /, (2) simples et distincts 

des points de ramification, ils seront alors en nombre de 

E 007 i SR Re pa i a, 
car la fonction /, (2) est sans infinies, en les designant alors par 

CC Co, . . . . Cc, + A 

et par 

fn Bz- . - - Be 
les p6les de PF (2) et 

A A MR iri rc 

les residus. L'integrale precedente nous donnera 

j=t Rj ( du Îi + 3 iul, n Na ) 

E A CS —>0 
J 

y S 4 

i=a Pa (i) - (3 ) zi j 
Cs î j 

dans cette formule les symboles 

a du si 
dz /B'j da JR ( PA “A 

signifie que Lon doit prendre la derivee de u, et £, (2) et remplacer le 

point analytique par les points 

f'; Cs 

en donnant ă i les p valeurs 7, 2,. . ., nous obtenons p relations. Ces 

p relations nous montre qu'il faut connaitre -la valeur de la fonction F /z) 

aux points 

Cc Cc. şi aliata Ci+n . 

dans le cas particulier ou ces points sont les zeros de F (2) alors les re- 

lations precedentes se reduisent a 

j=t Ju 

(14) 2 zip) (2 , =o ȘE L2 00009 
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Sur quelques nouvelles reactions permettant de desceller les 
aldehydes dans les alcools 

PAR 

M. le D-r C. ISTRATI 

La chimie et en particulier la chimie analytique doit incontestablement 

une grande reconnaissance ă lhygiene, qui a provoqu, par la nature 

mâme de ses investigations, les recherches les plus interessantes dans 

cette branche de la science chimique, en Lenrichissant ainsi de faits nou- 

veaux et de grande utilite. 
Parmi les nombreuses questions que Ilhygicniste pose au chimiste une 

des plus importantes est celle relativement ă la purete des alcools. 

Les impuretes des alcools sont—d'apres une savante communication de 

MM. E. Barbet et Jandrier sur le: «cozzrâ/e de /a purete des alcools, nou- 

velle ctude chimigue sur des diverses impuretes et leurs. dosages.» parue 

dans le Tome I, p. 264, des Comptes-rendus du 2-e congres international 

de chimie appliquee, Paris, 1896,—partagâes avec grande justesse de la 

fagon suivante: 

1) groupe des aldehydes 

2) groupe des acides libres 

3) €thers 

4) alcools supcrieurs 

5) 
6) odeurs. 

A loccasion dune conference que jai faite sur l'alcool au point de 

vue technique et hygienique, Jai consulte ce memoire qui est un des plus 

râcents et des plus riches en faits nouveaux sur cette question et je me 

suis attache ă lstude des reactions que ces Messieurs proposent pour les 

aldehydes. 

Il est bien entendu que je laisse de câte, dans ce travail, les reactions 

plus on moins classiques des aldehydes en tant que fonczor a/dehyadigue 

et ne n'occupe que de quelques cas particuliers. 

Messieurs Barbet et Jandrier ont âtudic et propose comme rcactifs 

colores des principales aldehydes qui se trouvent dans les boissons alco- 

bases 

oliques des corps ă fonction phenolique tr&s varice; les resultate de lzur 

travail sont consignes dans le tableau suivant : 
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Aldehyde acetique Aldehyde acrylique 

faible 

| REACTIFS 171000 | 1/10000 |  1/10000 1/1000 | 1/10000 | 1/10000 j 

„au plan de | au plan de apres au plan de | au plan de apres 
separation | separation agitation separation | separation agitation 

| 

Phenol Jaune orang€| Jaune orange Rien Beau violet | Meme carac-| Heliotrope 
faible au dessus | te&res plus 

faibles 

a Naphtol Jaune brun Jaune Jaune lege- | Jaune brun | Jaune legt- |Jaune citron| 
rement rement 

fluorescent fluorescent 

& Naphtol  |Jaune fiuore- Jaune Jaune legt- | Beau jaune Jaune Jaune 
scent fluoresces:t rement fluorescent | fluorescent | legerement 

fluorescent Ș „ fluorescent 

Resorcine Jaune Jaune Rien Rouge cra- | Rose violac€ Rose 
moisi, bleu 
pâle dessus 

Hydroqui-  |Jaune orange| Jaune orange Jaune Jaune orange€| Jaune orange| Jaune brun 
none (1) 

Pyrogallol  |]Jaune orange| Jaune orang€| Legtrement [Orange rouge „Violet Rose, saumon 
en rose dessus|roseen dessus! rose violace [violet dessus 

Phloroglu-  |Jaune brillant Jaune Jaune Rouge pon- Jaune . Jaune 
cine (2) ceau intense 

Gaiacol Jaune orange| Jaune orange€| Tr&s legăre-| Jaune brun | Jaune orange]  Saumon 
faible faible „ment rose rouge 

Thymol Jaune orange| Tres legt- Rien Jaune brun | Tres legere- Bleu 
rement. bleu au dessus| ment jaune 

jaune rose “lor,bleudessus| . 

Acide Presque rien Rien! Rien Legtrement | Presque rien| Legerement 
gallique jaune jaunâtre 

Salicylate de|]Jaune orange| Tră&s legere- Rien Jaune brun | Jaune brun | Heliotrope 
 phenyle ment jaune fi 4 

| 

Camphre Jaune tres | Jaune tres | Presque rien Jaune Jaune faible | Jaune vin 
faible vieux 

(1) Les colorations fournies par !'hydroquinone sont comparabler a des solutions «Brun Birmark.» 
(2) Les colorations fournies par la phloroglucine sont comparabler ă des solutions «Jaune d'aniline.> 



(E BULETINUL SOCIBTAȚII DE SCIINȚE 168 

| Aldenyde formi- | Aldenyde | Aidehyde 
a ohyde pyromucique a doi. valerique | benzoique Acetal | 

1/1000 1/10000 1/10000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 

“au plan de | au plan de apres au plan de | au plan de | au plan de | au plan de. 
separation separation agitation scparation separation | separation | scparation 

aune brun | Jaune brun | Brun clair Rien Jaillement Jaune Rien 

dement au 
noir 

BR B: gro- 

 dessus 

ange rouge 
ert au dessus 

Jaune 
brun noir 

Jaune 
| verdâtre 
| Huorescent 

assant rapi-| 

Rouge grc- 
seille, bleu 

dessus 

Carmin 

Jaune 

Presque rien 

dessus 

Jaune 
verdâtre 

Jaune brun 

Jaune 

Rien 

Jaune 

Rouge violacee 

| 

Violace Jaune brun 
instable legtrement 

fluorescent 

Jaunâtre Jaune orange 
fluorescent 

Jaune brun | Rosc, saumon 
variable 

Legtrement| Jaunc orange 
bistre 

5 Rougeviolace| Jaune brun 
faible 

Rouge violace|  Jaune brun 

Rouge 
groseille 

Brun rouge 

Violace Jaune, car- 
min dlessus 

Rien Jaune passant 
au vert, au 

dessus belle 
teinte bleue 

Rien Tres legere- 
ment colore 
avec trouble 

laiteux 

Violace Jaune trts 
faible 

jaune orange 

Jaune Orange rouge] Jaune brun 

Jaune sans | Rouge cra- | Beau jaune 
fluorescence |moisi trouble| fluorescent 

laiteux ă la 
surface? 

Jaune Jaune orange] Jaune, avec 
marbrures 

vertes 

Jaune orangc| Jaune orange|Jaune orange 

Jaune orangc| Orange  |Jaune orange 

Jaune orange Orange rouge] Jaune d'or 

Jaune rouge | Jaune orange 
rouge gro- 
seille en desus 

Jaune Jaune orangc€] Jaune pâle 

Rien Rien Rien 

Tres legere- 
ment jaune 

Jaune orange| Tres legere- 
ment jaune 

Jaune tres Jaune 
faible, rose 
en dessus 

Jaune tres 
faible 

| 

Jaune rouge 
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En faisant ă nouveau ces reactions jai €t6. surpris de voir Pextreme 

sensibilite des reactifs proposes mais il ma semble aussi qu'on pouvait 

systematiser le mode operatoire de fagon ă se placer toujours dans des 

conditions identiques: ce n'est qu'ainsi qu'on peut avoir des resultats com- 

pletemenr comparables. | 

D'apr&s MM. Barbet et Jandrier on opere de la fagon suivante: <On. 

«met dans un tube ă essai une pincee de phenol ă employer; puis on 

<ajoute environ 2 centimetres dalcool ă essayer. Le phenol se dissout 

<instantanement. On verse environ 1 cc. dacide sulfurique pur en le 

«faisant couler le long du verre. Il se rassemble au fond, et si lalcool 

<contient des aldehydes, Lon voit une coloration se produire au plan de 

«separation des deux liquides.» Les alcools dont ils se sont servis conte- 

naient 1/1.000 et 1/10.000 d'aldehydes. 

Il m'a semble qu'on pouvait modifier ce processus en mettant dans un 

tube ă essais ezacfement 2 cc. d'alcool impur, on y ajoute 1/, de cc. 

d'une solution alcoolique du reactii, saturce ă la temperature ordinaire ; 

une fois le melange bien fait on laisse couler le long du tube încline ă 

45", exactemeut 1 cc. de SO, H, pris avec une pipette graduee. 

Je me suis servis de solutions aldehydiques ă 3 concentrations dif- 

ferentes, au 1/1.000, au 1/10.000 et au 1/100.000. 

La maniere d'observer ă te la suivante: 

On note la couleur qui se produit au moment de Lintroduction de 

lacide dans le melange alcoolique, on observe et marque la changement 

de teinte qui sest produit au bout dune demie-heure: on agite alors 

partiellement ă deux reprises de fagon que alcool tourne deux fois sur 

lacide et que le contact soit plus grand, on observe encore la coloration 

apres une demie-heure. On agite complătement, on observe une demie- 

heure apres on ajoute environ 10 cc. d'eau et on observe ce qui se. passe 

1), heures, apres et 24 heures plus tard. 

Cette dernigre observation est pour laisser aux precipites le temps de 

se deposer ou pour voir les diffsrences de colorations qui se produisent. 

souvent et qui sont dune indication tr&s precieuse. 

En se servant de 1/, de cc. de solution alcoolique sature du rcactif, 

on est toujours dans des conditions identiques, on cvite action de Lacide 

sur des portions des ubstance solide qui ne se seraient par dissoutes, chose 

qui donne souvent des colorations differentes et puis on evite lincon- 

venient de prendre des pincees in€gales. 

Avec les rcactifs liquides, tel que le Gaiacol, on verse e la solution 

une goutte au lieu de 1/, de cc. 

Si cette maniere d'oprer a de grands avantages et nous permet, en 

prenant comme point de depart des couleurs bien &tablies, de faire pres- 

que des determinations quantitatives, il n'en est par moins vrai que la 
x conservation des phenols ă l'âtat solide se fait beaucoup mieux, car ies 
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"solutions alcooliques concentrees brunissent rapidement ă la lumiăre et peu- 

„vent avoir ainsi une influence sur la couleur produite par lacide sulfurique 

“0 en presence du reactif; pour obvier ă cet inconvenient il faut faire la 

„ solution en petite quantite et immediatement avant de s'en servit. 

pi Ina sembl€ qu'on pouvait augmenter le nombre des rcactifs ă em- 

“ployer et, en laissant plusieurs qui ne m'ont par donne des resultats 

"satisfaisants, jai choisi encore 10 corps outre ceux proposes par Messieurs 

Barbet et Jandrier; j ai consign€ tous les resultats dans le tableau suivant. 

 Aux 'aldehydes ctudices jai cru necessaire ajouter le methylal qui 

peut se trouver facilement dans les liqueurs alcooliques par lintroduction 

du mcthanol qui est considere surtout en France, au mâme titre que 

I'thanol, comme un alcool par la regie, ce qui nous prouve quiil est 

employe courament pour frauder les boissons alcooliques. (Tableau A). 

On voit que ces nouveaux râactifs permettent de caracteriser facilement 

les aldehydes contenues dans les alcools, car ils ne donnent pas de r€- 

actions avec toutes les aldehydes ou du moins ne les donnent que dune 

manitre nettement tranchee quavec un ou deux de ces corps. 

I/Orcine donne des reactions tres nettes avec lEthanal (jJaune) et avec 

Furfurol (jaune brun), avec les autres aldehydes on a des teintes jaunes 

tres pâles. 

E. Le Chlorhydrate de Fhenyihydrazine donne des reactions avec le Methanal 

„ (vert, brun clair) avec le Furfurol (vert) et Laldehyde benzoique (rouge 
„ brunâtre). E 

L' Antpyrine ne donne rien avec le Methanal et le Methylal, avec toutes 

les autres aldehydes on a une legăre couleur jaune-rosce; ceci permet de 

controler le cas on Lon croit avoir ă faire ă Pun de ces deux corps. 

La Vanilline donne une coloration brune avec Lalcool pur, cependant 

avec lAldehyde benzoique on a une teinte brun-vert qui disparait apr&s 

addition d'eau, tandis qu'avec lEthanal et lAcctal on a formation dun 

„superbe precipit€ bleu de prusse. 

“La Codeine reagit avec le Mcthanal (jaune-violace) et I'Acrolcine [vert) 

il faut ici prendre une seule goutte de reactif au lieu de 1/, de c.c., dans ce 

dernier cas la coloration verte ne se produit pas et est remplacee par 

une couleur brune. | 

La Brucine donne, mais pas tout de suite une coloration avec PAldc- 

hyde benzoique, la rcaction est sensible mâme avec 1/100000 d'aldehyde 

Le Chlorhydrate de Morphine donne une couleur violette avec le Methanal 

et heliotrope avec le Methylal. 

Le Monochlorophenol ortho donne un joli rose avec la Methanal et le 

Methylal et un beau violet avec le Furfurol. 

Li Acide ortho-naphloigue B rcagit avec le Methanal (jaune brun), avec 
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aldehyde valcrique (jaune) apres 1/, heure et avec vAcroldine il donne i 

un beau jaune avec lacice vert fluorescent. | S 

Enfin /Aciae protogalligue donne avec le Mcthanal et le Methylal des 

couleurs jaunes-vertes disparaissant lorsqu'on ajoute de leau. 

Le tableau qui suit forme avec les râactifs de MM. Barbet et Jandrier 

et les miens donne les principales reactions de chaque 'râactif et permet 

de caracteriser tr&s vite une aldehyde cherchee dans un alcool; pour 

contrâle on n'a quă faire ensuite les reactions du grand tableau. 

Les couleurs €crites en italiques sont celles sensibles au 1/10000 et. 

celles €crites avec des caracteres gras sont pour les reactions sensibles au 

1/ LO00co. 

On remarquera qu'on part dans ce tableau de corps donna des rca: 

ctions avec toutes les aldehydes pour arriver aux reactions caracteristiques 

de corps n'agissant que sur une ou deux de ces aldehydes. | 
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Ces reactions sont assez sensibles et peuvent nous servir souvent pour 

caracteriser un alcool produit par la grande industrie et ceux produits 

par les bouilleurs de cri; tout de mâme il faut reconnaitre que si un alcool 

contient plusieurs | byles a la fois les reactions perdent de leur nettete 

et nous pouvons seulement indiquer d'une manitre positive que Valcool 

contient des aldehydes sans pouvoir dire precisement isus als se; trouve 

en plus grande quantitc. 

0 mețodă nouă pentru a determina acidul tsturi pe aa 
refractometrică 

DE | 

D-l Profesor RIEGLER (lași) 

Lucrare primită da 3]15 Martie 1898. 

Principiul acestei metode consistă în a precipita acidul fosforic sub 

forma de fosfat amoniaco-magnesian, de a disolvi acest precipitat într'o so- i 

luţiune aposă de acid acetic aproximativ 4%, și de a determina indicele 

de refracțiune 7 al acestei soluțiuni; pe de altă parte se determină in- 

dicele de refracțiune al soluţiunei apâse de acid acetic, ponderea Pa a 

cidului fosforic în formă de P?0*% va fi proporţională cu diferința (47—n) 

a acestor două indice de refracțiune și se va calcula din formula: - e 

=— (m—nk, în care c represintă un lactor constant, 
Pentru a găsi valdrea numerică a acestui factor constant sa preparat o. 

soluțiune de fosfat de sodiă care soluțiune conţinea în 100 cme Dara 200 
de P20:. 

Din acestă soluțiune se introduc în diferite Apa câte 100, 50, 25, 

10, 5 cmc, se adaugă câți-va cmc, de apă amoniacală, vre-o 10—15 cmc 

mixtură magnesiană, se agită cu o baghetă de sticlă și se lasă să stea 
24 de ore. Precipitatul de fosfat amoniaco-magnesian se separă prin filtra- 

țiune printrun f/zru dur (adus în comerț de Schleicher Schill No. 575 diam 

9 ctm.) și se spală turnându-se apă amoniacală în filtru pînă ce o probă 

a filtratului, acidulată cu acid azotic și tratată cu o soluţiune de nitrat de 

argint, nu mai devine opalescentă. A Aă i 
După ce tot licidul a trecut prin filtru acesta se întinde impreună cu 

precipitatul pe o placă de fer aședată pe un triped și cu ajutorul une: 
lampe se încăldesce acestă placă pînă ce atât filtrul cât ȘI precipitatul Sau 3 
uscat; filtrul împreună cu precipitatul se introduce întrun cilindru mic da 
sticlă (de vre-o 50 cmc.) și cu ajutorul unei pipette, sau din o biuretă. 
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“graduată se introduce exact 20 cmc. din soluțiunea ap6să acetica (aproxi- 

mativ 4%), se închide cilindrul fârte bine cu un dop și se agită până ce 

„precipitatul s'a disolvat. 

După o 1/, de oră se determină cu un refractometru (de preferat este 

 refractometrul lui Pulfrich) indicele de refracțiune 7 a soluțiunei acetice, care 

a servit ca disolvant a precipitatului și imediat după acesta indicele de 

refracţiune a soluțiunii precipitatului. 

Determinarea în acelas timp a indicelor 4 şi vw” se face pentru a eli- 

mina influența diferenței de temperatură care, przcum se scie, face să va- 

rieze valdrea indicelor de refracțiune. i 

Din alăturata tabelă, în care sati transcris resultatele obținute, resultă e că 

factorul constant cu care trebue să înmulțim diferența indicelor de relrac- 

“tiune (4/—n) pentru a obține ponderea de acid fosforic, exprimat sub forma 
de P205 este 0,00048, când valdrea indicelor de refracțiune va fi exprimată 

pînă la unităţi de a s-a cifră decimală și diferența lor dud — n) se va 

considera ca întregi. 

Deac 4143010 

4 = 133506 

JV—M == 0.0010$, prin urmare pondarea respectivă de P205 va fi 

108 X 0.00048 =— 08r:,05184 

] | | | | | 

za IjIcE 3 9 D 0 0 v'3 8 | S= De ji ea cu ă 
> 2E5 ej e az A M aă Al Te SS ea DE Ea Elite 22 ZI) a EI va SO = 25 
ED D= jam ice pei eg AsDu o ăi ace | Du Sa Egee Pa 

SE oo ea Doo | EEE 
= i Aa! e lia a0ă 3 | O SS FE e Ea rola e a a Al 
=, D EDD |N 2309 ir a E Er EA pe a n Sei 
2 delicat £ eso | ai 9'5 a SE e 
=> a zi co !] c3 A RO past | 

: 1 1;23550 [335081] 0,00042 || 0,020 

ă no I.33591 1.33508 | 0.00083 0,040 
Li li 

ă 3 1.330.106 1 93508 0.00198 0,050 

, A: I 33708 1.33492 0.00210 0,100 0,00048 
74 

= 5 1.33534 1.33533 0.00301 0,140 
2 

î 2 s0 1.33952 1.33533 0.00419 0,200 

4 7 I.33841 I.33533 || 0.00108 0,050 

ş [48 I.33500 1-22:925 0.00041 0,020 

E 9 1.33074 | 1.33533 0.00141 9,070 
: 10 1.34098 133492 _0.00000 | 0,300 || 

Se înțelege de sine, că lichidul din care voim să precipităm acidul fos- 

foric trebue să îndeplinescă condițiunile cunoscute în chimia analitică. 

Este evident, că acestă metodă se pote aplica la tote precipitatele cari 

se pot disolva întrun disolvant Gre-care și prin urmare determina indicele 

- de refracţiune a soluţiunii respective. Ast-fel s'ar putea lărgi câmpul analiselor 

chimice basate pe refractometriă. 
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Refractometrul de care m& servesc este acel imaginat de. “Pottiiclă. cate y - 

fe este de o simplicitate destul de mare și permite ist ora Mai indicelor de 

E: relracțiune în câte-va minute. , ţ SAI ere PĂR 

“d Ă Mixtura magnesiană de care ne servim pentru a precipita. acidul fosforic 

i se prepară disolvind 68 grame de chlorur de magnesiă și 105 grame de 

ă clorur de amoniă întrun litru de apă și adăogând apoi 260 „cmc. „amo- 

E niac (Densit. = 0,96). a 

să Soluţiunea acetică se prepară A petieeă al 40 cmc. acid acetic pur. cu 

E: un litru de apă. i ars 
- [ 

Comparaţiunea resultatelor analitice ponderale cu acele refiactometrice e 

după metâda descrisă dă resulate forte bune. | 
fiat: 

Nouvelle. măthode pour la determination de acide moslorigae 
tona TORI 0 răfraotometeique | 

PAR 

M. le Prof. RIEGLER (yassy) 

Note regue de 5l,s Mars 7998, 

Le principe de cette msthode est: la precipitation de lacids phosphorigize 

comme phosphate ammoniaco-magnssien, la disolution de ce precipite par 

une solution aqueuse d'acide acctique (approximativement 4%) et la de-. 

termination de lindice de refraction 7 de cette solution; d'un autre coțe 

on determine indice de refraction 7 de la solution aqueuse d'acide acstique. 

SE poid P de lacide phosphorique (comme P,0,) sera proportionnel 

ă la difference (2”—z) de ces deux indices et pourra Gtre calcule pat la 

formule | 

pas pe —u) c 

dans laquelle c est un facteur constant, i 

Pour trouver la valeur numsrique de la constante c on prepare uns solu- 

tion de phosphate de sodium, de la concentration O... 200 PO, pour 100 cc. 

On prend 100, 50, 23, 10, 5c.c.de cette solution et ă ces diffsrentes 

portions on ajoute quelques cc. d'eau ammoniacale, I0o—I5 ce. de mixture 

magnesienne, on agite avec une baguette, on verse et on laisse reposer 

24 heures; on separe le precipit€ par [iltration ă travers un fire dur (mis. 

en vente par Schleich=r et Schiill: No. 575, d'un diametre de 9 ctm ) et on 

lave ă leau ammoniacale jusquă ce quune portion du „liquide filtre ne 

donne plus la rcaction du chlore. Sti 



d'acide acctique, on ferme le cylindre hermetiquement ă 

„et on agite jusqu'ă dissolution complete du precipite. 

"BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINȚE 173 

Le lavage fini, on ctend le filtre avec le precipite sur une plaque en 

„fer mise sur un trepied et on chauffe jusquă ce que le filtre et le 

1 eta soient seches On introduit le filtre avec le precipite dans un 

„petit cylindre en verre (long de 50 cc.) et, ă Vaide d'une pipstte ou d'une 

burette graduce on introduit exactement 20 cc. de la solution aqueuse 

Vaide d'un bouchon 

„ Aprbs une demi heure on dâtermine ă Llaide d'un relractomâtre, de prâ- 

„ tărence celui de Pulfrich, indice ae = isa cuonu 7 a la su aia acetique 

e aci solution du precipite. 

On fait la determination simultane des indices 7 et 7' pour €liminer 

“Linfluence de la difference de tempcrature qui fait varier la valeur des 

_ indices. | 

|| râsulte du tableau ci joint, dans lequel on a inscrit les resultats 

obtenus, que la constante par laquelle on doit multiplier la difference 

(12'— n) est 0,00048, quand la valeur des indices 7 et 7” sera exprimee 

jusqu'ă la 5-me decimale et on considerera leur difference (7'—z) "comme 
un nombre entier. 

Dea 04 1.336016 
Hu == 1.33508 

1! —1 = 0.00108, par suite le poid cor:espondant de P,O, sera: 

108X0.00048 = 02r-,05184 

; E FD) -U BPI | [ VW i i 

(dă oa pă o 3 ta se o E 
=, 9 sa O a 853 Sal | [Nat = o 

5 | s95ă* ofas:| Co? | 9ăco a 9 || 
o) 3 || = 3-58 | Po ARE a0 aa SE == 9 
2: SE SH TA ss E DI E O = 
a | pes o liră 5023 za Ei 

E Xe i es 3) ea Bee (5 

i 1.33550 1.3350$ | 0.00042 0,020 i 

2 I.33591 : 1.33508 0.00083 0,040 | 

ji eg 1.33016 1.33508 0.00198 0,050 

FA. 1.33708 1.3 3492 0.00210 0,100: 0,0004$ 

| 5 1.33834 I.33533 0.00301 0,140 

6 1.3 3952 i 33533 0.00419 0,200 

7 1.33841 1.33533 0.00103 0,030 | 

8. 1.33500 [39525 - O 00041 0,020 

9 I.33074 1335393 | O.00I41 0,070. 

10 1.34098 1.33492 0.00600 0,320 
îns! : 

II est bien entendu que le liquide duquel nous voulons precipiter L'acide 

 phosphorique doit &tre mis dans les conditions connues de la chimie a-. 

i palytique. 
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II est €vident que cette methode peut &tre appliquce ă tous les preci- 

pites solubles dans un dissolvent quelconque et ainsi on pourrait lait 

le champ des analyses chimiques basces sur la refractometrie. 

Le refractomâtre dont je me sers c'est celui de Pulfrich qui est aie 

simplicite assez grande et permet la dctermination des indices de refraction 

en quelques minutes. za 

La mixture magncsienne de laquelle ncus nous servons pour precipiter. 

acide phosphorique est preparee en dissolvant 68 gr. Mg CI, et 165 gr. 

NH,CI dans un litre d'eau et en ajoutant apre&s BEE Ce. d'ammoniaque 

(dens. 0,96). 

La solution acetique est prepare en ctendant 40 cc. d'acide ac&tique 

ă un litre d'eau. “Ă 

La comparaison des resultats obtenus par la methode gravimetrique „i 

avec ceux obtenus par la mcethode refractormnetrique montre une tres bonne. 

concordance. 

CĂTE-VA DATE RELATIVE LA BEREA INDIGENĂ 

D-l a a ac 
Institutul chimie central din Bucurescă 

Zucrare primită la 171 Martie curent 

Credând de interes general, de a avea cât se pote de multe date a-- 

supra produselor fabricate în ţară și avend ocasiune de a face analisa mai 

multor fabricate de bere, ca chimist la Institutul central de chimie de sub 

direcțiunea d-lui doctor Bernat, căruia țin să-i mulțumesc cu acestă ocasiune | 

pentru sfaturile sale preţiose, îmi permit a expune mai jos datele analitice, 

obținute prin procedeul publicat în Bayr. Brauerei Jurnal VI, 457. și 

după Analyse der Biere de H. A. Bliicher. 

Pentru tâte determinările am căutat a alunga din bere pe cât s'a sia 

bioxidul de carbon, pentru care scop sa agitat berea într un balon apoi 

sa filtrat. 

Greutatea specifica. Sa determinat prin ajutorul unui picnometru cu 

gâtul lung și la temperatură de 150 C. za 
„2. Extractul. 100 grame de Bere, cântărite pe balanţă, sa evaporat în- 

tro capsulă de platină pe baea de apă, ferindu-se să nu fearbă, pînă a 

rămas a 3-a partea și apoi s'a readus la 100 gr. adăogându-se apă des- 

tilată, acestui liquid bine amestecat i sa determinat greutatea specifică ? 

prin picnometru la 15%C şi s'a cetit extractul după tabela lui Bahling. | 
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 diluează cu 5o cm. c. de apă, din acesta sa distilat 95 cm. c. apoi sa 

3, Alcoolul. Acesta sa determinat prin distilație. 100 cm. c. de bere se 

„ complectat volumul la 100 mc.c.cu apă distilată și liquidului recit la 15*C 

i sa determinat densitatea cu picnometrul cetindu-se cantitatea de alcool 

E cubi Hehner. 
ş 4. Extractul mustului de bere. (Stammvirze) sa calculat după formula 

100 (E + 2,0665 A) 
î 100 PF 1,0663 A 
ă grame, 

îi 

unde E este cantitatea extractului și A a alcoolului 

5, Gradul de fermentație sa calculat după formula: V — 100f 1 7) 

“unde E este cantitatea extractului din bere și e extractul mustului de bere. 

6, Maitosa sa determinat după methoda Reischauer după cum urmeză: 

S'a întrodus în 6 epruvete, numite steaua lui Reischauer, și care sunt 

"susținute întrun stativ, câte 5 cm. c. de bere diluată cu părți egale de 
„apă și în fie-care epruvetă sa întrodus 1, 2, 3, 4,5 și 6 cm.c. de licârea 

lui Fehling, s'a pus apoi aceste epruvete într'o bae de apă care ferbea și 

E s'a lăsat 20 de minute, căutându-se apoi în care epruvetă sa precipitat 

E tot cuprul. 

E După cercetările lui K. Kruis 1 cm. c. Licârea lui Fehling corespunde cu 

726 mg. Maltosă. 
7. Deztrina. 50 cm.c. de bere sa acidulat cu 15 cm.c. de acid clo- 

A “hidric (gr. specif. 1,125), apoi diluate cu apă la 200 cmc. și s'a intervertit 

- ferbindu-se 9 ore cu un refrigerent ascendent, pe baia de apă. Sa neu- 

tralisat apoi liquidul aducendu-se volumul la 250 cm.c. și sa determinat 

cantitatea de dextrosa formată, după methoda lui Allihn. 

3. Azotul. Pentru determinarea azotului s'a evaporat până la consistență 

sirupâsă întrun balon de Kyeldahl, 20 cmc. de bere căreiu sa adăogat 

câte-va picături de acid sulfuric apoi s'a urmat întocmai methoda lui Kyel- 

dahl modificată de Ulsch. | 

„9. Substantele Proteice sa obţinut îmulțindu-se cantitatea de azot găsit 
cu 6,25. 

10. Aciditatea, care provine, din fosfați, acidi organici fixi și volatili și 

„care în bere normală corespunde jumătate ca fosfați, sa determinat încăl- 

ă dindu-se 100 cm. c. de bere la temperatura de 40%, pentru depărtarea a- 

„ cidului carbonic, apoi sa titrat după cum indică Prior cu NaOH !/, Nor: 

„mal întrebuințându-se ca indicator fenolftaleina. Aciditatea s'a calculat ca 
„acid lactic. 
ă II. Materiile fixe 50 cm. c. de bere sa evaporat într'o capsulă de 

$ platină, apoi s'a încinerat pînă când a dispărut părticelele de cărbune. 

12. Acidul fosforic sa determinat în cenușă, pentru care scop sa eva- 

„_porat şi încinerat 50 cm. c. de bere adăogându-i-se puțin hydroxyd de 

„bariu. Apoi sa procedat după methoda cu molibden. 

Ş 

- 

x. 

- 
ş 

Sa 2 E ap 
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13. Surogatele malului, ca zacharul de cartofi, sa căutat Suez methoda > SI 

indicată de Hoarstick (1). 

Liquiriţia sa căutat după methoda. lui Kayser. 

Suragatele hameiuluă, cu substanțe amare și alcaloidi. Sa Sauna acidul 

picric după Fleck şi alcaloidii ca brucina, colchicina, strichnina, colocynthina 

și lupulina (din hamei), quassiina, gentiopilsr ră după methoda lu Dra- 

gendorii. Aa. 

15. Substantele conservalrice, ca acidul salicylic s'a căutat după ic inoda 

lui Rose (2) prin extracţiune cu ether și ethsr de petroleu a berei acidulate. 

16. Substanțele de îndulcit, ca zacharina, sa căutat gi methoda ni 

llilger și Spath (3). | 

17. Dulcina după Jorissan (4). E ia 

De și după cum se scie că berea este un produs de fermentaţiune, din 

care causă constitutivele diferă chiar la acele fabricate la aceiași bsrărie- 

Și din aceleași substanțe; totuși întrebuințând metodele admise și obser- 

vând datele analitice de la numerâse beri s'a putut constata următorele date: 

Alcoolul la cele mai slabe trebue să fie între 2—3 gr.%, la cele mai 

tari între 31/,—6 gr.%,. Ast-fel fiind, trebue ca berele nâstre să fie clasate 

între cele mai tari căci alară de aceia din Oprişeni, tâte conțin peste 3 

ȘI 4 gr. 9/o. 
Ertractul ar trebui să corespundă în termen mediti 150 gr. la 100 gr. 

de alcool. Observând cantitatea extractului la berele nâstre, cele mai multe 

nu corespund raportului între alcool și extract, așa că, extractul este mic 

în raport cu alcoolul precum sunt fabricatele de la Opler: Regala și Peleș 

Bragadiru: Berea blondă, acele din Galaţi, Giurgiu și Bacău. Cea mai bo- 

gată bere în extract este aceia din Fabrica lași. 

De și raportul între bere și alcool nu există, totuși nu putem fi îndrep- 

tățiți a condamna calitatea unei beri, lucru susținut de Hilger. Mai cu semă 

la noi unde debitanţii de bere nu numai din provincie, ci chiar și acei 

cari nu sunt în centrul capitalei nu dispun de pivniți destul de reci, pentru 

conservarea berei, așa că e mai de preferat o bere, care conține mai mult 

alcool care o censervă, de cât a-i adăoga substanțe conservatrice. 

Gradul de fermntaţie. L. Ambry, în congresul chimiștilor din Bavaria 

la 1891, a propus ca gradul de fermîntaţie să fie de 48% sau cel puțin 

de 440, 
Gradul de fermentație la berele nâstre este peste 48% afară de aceia din 

Fabrica Zebru lași, Galaţi, Calafat, care ai 440 și acea din Calafat: berea 

(1) Zeitschr. f. anal. chimie 1876 pag, 467. | i 

(2) Archiv. f. Hygiena 13860, Ad. IV, pag. 127. 

(3) Ber. uber. d. IX Vers. d. Verein. bayr. Vestr:, di angem. chimie 1698, pag, 26, 
(4) Ph, Centr. 1896. 37. 493. Z), să | fr $.- 

Bă 
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„pentru consumație, care are 43,30%. Ast-fel că in cât privesce gradul de 

„fermentație el este superior multora din străinătate. 

Maltosa şi dexlrina. Berele conţin în general o cantitate de 0,50—2"/4 

ză „de maltosă nefermentată. Sub numele de dextrină se înțelege în bere canti- 

tatea totală a substanțelor extractive libere de azot și nefermentescibile, a 

caror cantităţi este de ordinar între 3 și 6%/,. 

„ Maltosa conținută în fabricatele de bere de la noi este între 1,15—2,69 

„cantitatea conținută în berea negră din Iași 

Deatrina este între 2,16— 3,10. 

Ast-fel in ce privesce maltosa și dexrina berele nâstre corespund cu 

conținutul unei beri bine fabricate. 

Azotul. O bere normală conţine în general peste 1%/, din extract azot, 

care corespunde la 6,25%/, substanțe proteice. Numai dacă o cantitate de 

„_malt a fost înlocuită cu zahar de cartofi sai alte surogate sărace în azot, 

atunci cantitatea pote să scadă până la 0,65 0/, din extract. Berea nâstră 

„conţine aprâpe 2%, din extract ca azot. 
Aciditatea trecend peste 0,270 gr.%, acid lactic, se pote spune că este 

trecută în fermentație acidă, lucrul care la noi nu se observă de cât la 

berea de la Tâpper Giurgiu și Bomches Craiova, care pote să lie provenit 

din causa relei conservări. 

Observând aceste date și comparându-le cu datele analitice al diferitelor 

beri fabricate” în străinătate, am putea face următorea comparație. 

Perea blondă Fabrica Bragadiru corespunde acelei fabricate în Berlin 

la Bockbrauerei; acea brună cu <Lâwenbrău» din Miirchen, care este o bere 

„de export. 

Berea Oppler Peleş corespunde cu Pilsen Biirgerls. Brâuhaus. 

Berea Oppler Miinchen corespunde cu Lăwenbrău Miinchen (Lagerbier). 

Berea Oppler egala corespunde cu 'Livoli, Berlin. 

Bere Luther s Lager» corespunde cu Lâwenbrău (Lager bier). 

» » Bavareză > >» Augustiner Miinchen (Export bier). 

Pe a P/seu > »  Lâwenbrău (Lager). 
Fabrica Zibru Iaşi, berea brună corespunde cu Miinchen Hofbrău. 

> > >» blondă »  Spatenbrău(Bockbier Miinchen). 

„ Tâte cele alte beri corespund berelor fabricate în străinătate și puse în 

„ consumaţie sub numele de Schenkbier (Bere de consumație). 

Din aceste resultă ca fabricatele nâstre de bere ar putea să concureze 

cu cele mai bune din străinătate. 
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- CATE-VA INCERCARI CU INGRASAMINTE 
Dr. N. O. POPOVICI-LUPA 

Dintre încercările culturale făcute cu îngrășăminte la staţiunea agrono- 

mică, unele sunt destul de interesante pentru a reproduce aci resultatele lor. 

1. Experienţe cu diferite cantităţi de gunoi. 

Pe domeniul șcdlei centrale de agricultură sai aplicat în 1891, 1802 Și 

1893 pînă la 200.000 kg. gunoi la H, cum arată d. V. C. Munteanu în «Darea 

de scmă despre resultatele obținute la ferma șcâlei, etc., în anul 1893» 

(Bulet. Minist. Agr. erc., an. VI, No. 2, pag. 124) Acestă împrejurare m'a 

determinat a cerceta, în de mare pote fi cantitatea de gunoii, ce se pâte 

aplica cu succes la hectar, pentru diferite culturi. 

In teorie se admite, că jo—60 kg. la H este o cantitate fârte mare, 

„ba chiar vătămătâre desvoltării plantelor. Cu tâte acestea în încercările, ce 

voii schița, am aplicat cantități mult mai mari în scop de a stabili o li- 

mită maximă, peste care nam putea trece fără a deprima recolta. Incer- 

cările făcute în acest scop sunt: 

a) Cu porumb portocalii pentru bobe. 

In 1893 sau aplicat pe 5 parcele de câte 55 mp. diferite cantităţi de 

gunoii pe jumătate descompus, cari cantități corespundeaii cu 40, 60, 80, 

100 şi 120 mii kg. la H. După pregătirea obicinuită a terenului s'a se- 

m&nat, în cuiburi la 70 cm., porumb portocalii în diua de 13 Aprilie. Po- 

rumbul a răsărit la 1 Maiti și s'a recoltat la o Septembrie, când s'aii ob- 

ținut următorele cantități raportate la hectar: 

Kg.bâbe Kg. coceni Suma 

I.- 40 mii pie gunoiii ja LI Seo eta, 4 25004 4603607 == 8057 

2500 a » pa 30 SUI „3165 + 0438 =— 12603 

BO a d Si RO aude anii Bl ge 0800 212882 
SA 100 » Aaa Si cai o 204 Er 0650, = 13023 

8 203 zA0 RN AREA > belea aa oa DAL 30 ODO Dee ae E PLD e D243 

b) Porumib cincuantin pentru bobe, 

„Acestă încercare sa făcut în 1896 pe parcele de aceeași întindere, însă 

cantitățile de gunoii sai sporit puţin. Porumbul sa semenat la 12 Aprilie, 

a răsărit la 23 Aprilie și s'a E olia la 27 August, când a dat următorele 

-_resultate: 
1 ă 



0 pa 

- y 

re 182 BULETINUL SOCIETĂȚII DE SOINȚE 

ră | Kg. bâbe i, ae _ Suma nf O 

1-45 mi kg. eunoii la 77, n e 90 205 70000 Mae = 

A D055. Alo, » pai eg aer, pe ea a e, 2 ZIMI TRE N IEEE 

ză 3. 85 > >» e o) SRO Saele Rat at AT 2 a SP d AR 2355 -L- 5869 == 224 

fi 4. LOS) > pc ue ia a PRR) MT RRIIDIO) OREI 

„Ă 5. 125 » » > Da an aja Apă ada ae a DOI) -- 206. == 

:: O încercare, făcută pe altă parcelă neîngrășată, a dat 2000 Ig. bâbe 

E la H. Din ambele experiențe se pâte vedea, că o cantitate de gunoiii 

Să mai mare de 60.000 kg. la H este deja prejudiciabilă producțiunii i 

belor, pe când acea a paielor începe a scădea abea de la 100.000 kg. î 

sus, în prima experienţă, iar în a doua ultima parcelă, (îngrășată cu can- 

titatea corespundătâre la 125 mii kg. gunoiti la hectar) a produs recolta 

cea mai mare în coceni. De asemenea recolta totală (bâbe + coceni) este 

maximă pentru parcela îngrășată cu 100. 000 kg. în peiraa încercare, cu 

125.000 în a doua. | ş Î de 

Dacă din punctul de vedere al rentabilității ingrășării este de puţină 

importanță a considera recolta totală, nu e mai puţin adevărat, că, din 

punctul de vedere sciințific, este de remarcat, cum că porumbul pâte Sue. 

porta o îngrășare cu gunoită pînă la 125 mii kg. la H. 

c) Porumb românesc Daia nulroț. 

Â S'a semănat în aceleași condițiuni, ca mai sus, la 12 Aprilie 1896, în 

, rînduri depărtate de 20 cm; a răsărit la 24 Aprilie și s'au cosit de verde, 

la 5 Iulie, următorele cantităţi raportate la H: 

i 1.1 +45, mii e gunoi sa EI apei Doe aa PRI PGM A kg. Sale 

2: 65 > > > NI 00) A Et A CORE 00 DAE mpa Dee AEO ns j 

FA 38 Dup > > E aia Mea E d eu 34340 > 

e 4 405 > AO) pi 90 ay Pacala Ratia AU NINE DRE 

, | Bi 125. > » > 9 topoare cai isa 0 JP 490, OUA 4 Aia ta 2 9 O 38020 » 

XI 4) Sfecle de nutrei cu diferite cantități de gunoi. i 
n: : tut dee j 

Experiența acestă s'a făcut tot în 1896, pe parcele de aceeași întindere 

| și îngrășate cu aceleași cantități de gunoiu ca și porumbul cincuantin. . 

Sa semeEnat la 8 Aprilie, a răsărit la 18 le Și s'aii recoltat la 7 

Octombre următore!e cantități : 

ir: Kg. răd: rădăcini Kg. foi Sia | Foi'%/ 

fe 1. 27500, 21 na BOO Maia alea 
i zi . 28400, A 4400 = 32800 15, ca 

3, „31300744! 5200. 53 90508 166. e 

q. 136500. = 6700 22 43209, 184 
3. „40409 A+ Ala ic 328 E 

A 

i 
A, a 

“e NI , 4 RI = = - . Lă E: f Pia = rd ps pe > i y » Zi A e e cai ap MA, pa 
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Aceste: ul) în deplină concordanță cu cele de mai sus denotă, că 

„roata porumbaltii de nutreţ ca și a rădăcinilor și foilor de sfeclă 

“ma e influențată în r&u, chiar dacă se aplică la H 125000 kg. gunoiă de 

„grajd, pe când în teorie se recomandă pentru sfecla de nutreţ cel mult 
80 mii. 

Explicaţiunea sciințifică a acestor resultate e mult mai puțin ușdră, de 

punere a băligarului în pămint, adică în împrejurările în cari au loc aceste 

fenomene și în influenţa, pe care resultatele lor finale o exercită asupra 

î vegetațiunii. Dintre aceste resultate două jscă rolul de căpetenie : câ/dara 

i produsă prin combustiunea lentă a băligarului și azozaz/ produși prin 

nitrificaţiunea azotului organic. 

Aj „Dacă în pământ gunoiul găsesce condițiuni favorabile de descompunere, 

atunci se spune în teorie căldura resultată este proporţională cu cantitatea 

„de gunoii și arde rădăcinele plantelor, dacă se aplică la hectar peste 60000 kg. 

Când, din contră, timpul e secetos, gunoiul rămâne nedescompus în pămînt 

și deci nare efect remarcabil asupra plantei, pentru care s'a aplicat. Cum 

E „în încercările de mai sus efectul gunoiului e atât de pronunțat, este evi- 

d dent, că băligarul sa descompus în mod normal în peri6da vegetațiunii. 

Ş „ Fiind-că îngrășămintele azotâse în genere, și gunoiul în special aă de 
E urmare o sporire a producțiunii paelor și foilor, trebue să căutăm expli- 

E cațiunea resultatelor de mai sus în o 7z2774ficazzune Zreptală a azotului orga- 

5 nic: de și pămîntul câmpului de experiență al stațiunii agronomice este 

- din fire fârte argilos, totuși, din causa secetei de peste vară se usucă aprâpe 

E tot așa de mult ca și un pămînt nisipos. Gunoiul aplicat, prin porositatea 

lui, pe de o parte reține el însuși apa precipitațiunilor atmosferice în can- 

„ titate însemnată, iar pe de alta măresce permeabilitatea și micșoreză ca- 

 pilaritatea. pămîntului argilos, prin urmare îl pune în stare a se păstra mai 

firesc. Fiind-că nitrificațiunea atirnă, între altele, de trei factori consecutivi, 

oxigenul aerului, umedla şi căldură, se vede, că umiditatea ast-fel rețiuută 
E i : a ae = a E SAE, 
„ stabilesce între acești trei factori acel raport convenabil nitrificațiunei lente 
0 i în decursul vegetațiunii. 
08 î y E ș Ş > y . „_  Aşacred, că sar putea explica resultatele de mai sus. Totuși cestiunea 

merită a fi lămurită prin încercări exacte, în care dosarea periodică a apei, 
A 

în pămîntul îngrășat cu diferite cantități de gunoi ar da indicii prețigse. 

2. Experienţe cu îngrășăminte chimice 

Aceste încercări, ca și cele mai multe de felul lor, aă avut caracterul 

de anahisă culturală, î Sau făcut cu scopul de a se vedea, care ma- 

| terie fertilisantă trebue a se adăoga pămintului spre a spori producțiunea. 

„Pe parcele de câte 75»: sai aplicat primăvara înainte de semănat can- 

_tități de îngrășăminte chimice corespundătâre la 250 kg. salpetru de Chili, 

„600 kg. supta-fosfat şi 300 sulfat de potasiă. 

N PP m 
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a). Porumb românesc den tie nutrel. 

Sa semenat în rînduri la 20%: Ja 12 Agra 1806, Su a 24. 

Aprilie și s'au recoltat. la 8 August unea e cantități de. nutreţ verde: 

1. Neîngrășat . Mn să Li ANRE ROD ROME a 25600 kg. la H 
2. Ingrășat cu salpetru . . . SR a a poi a cercjalo) A e » > 

3. Să DN ai mi în a e Aa 2 PO IRRRRII 25 

q. ale ia ial N a, ice 28033 

b). S/fecle i nutreț. A SALA Ş i : i, 

Sau semănat la 8 aie, au cal la 19 Aprile ş Și s'au „recoltat la 

Octombre următârele cantități raportate la hectar: 

1; Neingrăsati 33 sic ae Pia incat pe al ea alu tt QUO) NO Ne) BI 47000 

2. Ingrășat cu salp. SIR e o root a) os) 58800 | 

z) » >» A suprafosfat . . - . ..47000. 117005, 58700 

papa A o al sullati ei 43 BOB BOOGIE 200 
Aceste încercări pun în evidență faptul, ca. salpetrul pentru sine aavut 

de efect o mare sporire a producţiunii, pe când același îngrășămint în 

unire cu suprafosfatul și. mai cu semă cu sulfatul de potasii a dat o spo- 
rire mai mică, un resultat care confirmă experiențele anteridre, cu deo- 5: 

sebire în ce privesce sfecla, și se explică prin acea, ca tustrele îngrășă- 

mintele de o dată urcă —cel puţin vremelnic — concentratia sărurilor din 

pămînt peste limita cea mai convenabilă. — De aceea este de presupus, 

că suprafosfatul și sulfatul de potasii aplicate de cu tâmnă ar avea elect 

mai favorabil. ia 
S % 

€). Sfecla de nutret cu gunoi și îngrășăminte Mea 

Acestă experiență s'a făcut în aceleaşi condițiuni. ca cea de mai “sus și 

a dat următorele cantităţi raportate la hectar: | 

Kg. rădăcini „Kg. fot să, „Suma 

i Cu pungii d A OA RD a ee Nat Ce LCD 17000. 53000. 
2.3 » —L salpetru . . . polo) adr ojolei 52300 

CREA » — salp. + E jolie «41300 fa 17000 58300 

Se vede deci, ca și aci solpetrul pentru sine a dat o sporire AA bl de - 

rabilă în recolta rădăcinilor. A să pa ale 0 

Asemenea încercări, făcute în puncte cât de numerose ale țării, nu 

numai că ar servi la demonstrarea efectului ingrășămintelor, dar ar pune. 

și pe cultivatori în stare să scie cu siguranţă, care din ele sunt rentabile. 
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“FAUNE DE LA ROUMANIE 
Insectes recoltes par M. le Dr. M. Jaquet et determines 

par M. E. Poncy, entomologiste ă Gentve. 

Famille des Carabidae. 

Sous-Famille des Carabinae. 

Procrustes cortaceus 9. Lin. Fort de Comana, Octobre. 

Sous-Famille des Harpalinae. 

Harpalus azureus F. Constanza, sous les pierres du fond du golfe. Avril. 

Iarpalus tardus Panz. Environs de Mangalia. Avril.—-Comana, fort. Juin.— 

Bucarest, la Chaussce. Mai. 

Sous-Famille des Feroninae. 

Fevonia aterrima Payk. Plage de Mangalia. Mai.—Mangalia, bords du lac. 

Mai. 

Famille des Dytiseidae. 

Cnemidotus caesus Dutt. Giurgiu, eau du port. — Etang de Filaret pres 

Bucarest. Avril. — Comana, dans les marais le long de la voie ferrce 

qui va ă Giurgiu. Juin. 

Laccophilus obscurus Panz. Tei, eau du lac. Octobre. 

Bidessus gemminus F. Forât de Comana. Octobre. 

Famille des Hydrophilidae. 

Flydrobius var. fuscipes |. Pantelimon. Aott. 

Iydrobius oblongus Herbst. Tei, eau du lac. Octobre. 

Famille des Dermestidae. - 
Anthrenus scrophulariae Lin. Bucarest. Mars. Avril. Mai. 

Famille des Lucanidae. 
Dorcus parallelipipedus Lin. Foret de Comana. Octobre. 

Famille des Searabaeidae. 
Sous-Famille des Melolonthinae. 

Ahizotrogus frazinicola Hop. Filaret pr&s Bucarest. Mai.—Mangalia, bords, 

du lac. Mai.—Constanza, falaise au fond du golfe. Avril. 
Sous-Famille des Anomalinae. 

Anisophia segetum Herbst. Comana, le long; de la voie ferree qui conduit 

ă Giurgiu. Juin.— Bucarest, la Chaussce. Juin.— Filaret pr&s Bucarest. Juin. 

Anisopha lata Er. Comana, le long de la voie ferrce qui conduit ă Giur- 

giu. Juin. 

Sous-Famille des Coprinae. 

Copris îunaris 3 9 Lin. Environs de Mangalia. Avril. 
Onthophagus coenobita Herbst. Comana, le long de la voie ferree qui con- 

duit ă Giurgiu. Juin. 
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Onthophagus amyntas S Oliv. Champs de Constanza. Avril. — Mangalia 

bords du lac. Mai. 

Sous-Famille des Oryctinae. 

Oryctes grypus 9. Ilhg. Bucarest. Mai. 

Sous-Famille ies Cetoninae. 

Cetonia oblonga Gory. Mangalia, bords du lac. Mai. 

Sous-Famille des Geotrupinae. 

Geotrupes stercorarius Lin. Filaret pr&s Bucarest. Avril. 

Lethrus cephalotes Pal. Mangalia, bois des Acacias. Mai. A Catel. la- 

laise au fond du golfe. Avril. 

Famille des Elateridae. | 

Athous rhombeus Oliv. Forât de Comana. Octobre. — Pantelimon. Aoit. 

Cardiophorus cinereus Herbst. Constanza, dunes du lac de la Tannerie. 

Limonius cylindricus Payk. Sinaia, Castel Peleş. Mai. 
Famille des Malacodermidae. 
Sous-Famille des 'Telephorinae. | 

Telephorus fuscus Lin. Filaret pres Bucarest. Mai. 

Rhagonycha melanura Lin. Pantelimon. Act. 

Famille des Tenebrionidae. 

Sous-Famille des Blaptinae. | | 

Blaps similis Latr. Constanza, sous les pierres du fond du golfe. Avril. 

— Bucarest. Juin. — Mangalia, bords du lac. Mai. — Filaret pr&s Buca- 

rest. Avril. pi 

Gnaptor spinimanus Pallas. Environs de Mangalia. Avril. — Comana, le 

long de la voie ferrce qui conduit ă Giurgiu. Juin. 

Sous-Famille des Helopinae. 

Flelops brevicolhs Kra. Filaret pres Bucarest. Mai. 

Famille des Lasgriidae. 
Lagria hirta Lin. Filaret pres Bucarest. Juin. 

Lagria atripes Muls. Comana, le long de la voie ferrce qui eri ă 

Giurgiu. Juin. 

Famille des Curculionidae. 
Sous-Famille des Brachyderinae. 

Scraphilus squaiidus Gyl. Foret de Comana, Juin. 

FEusomus ovulum Germ. Forât de Comana. Juin. 

Sitones Wneatus Lin Bucarest. Avril. 

Tanymecus vittiger Gyl. Constanza, sous les pierres du fond du golfe. 

Avril. 

Sous-Famille des Otiorhynchinae. 

Otiorhynchus Kollari Gyl. Sinaia, Castel Peleș. Mai. 

Otiorhuyuchus exilis Bohm. Constanza, sous les pierres de la falaise. “Avril. 

Sous-Famille des Sibyninae,. 
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" Gymmetron campanulae Lin. Comana, le long de la voie ferrce qui conduit 

ă Giurgiu. Juin. | 
- Ramille des Cerambyeidae. 

Sous-Famille des Lepturinae. 

Leptura unipunctata F. Comana, le long de la voie ferrce qui conduit ă 
Giurgiu. Juin. 
Leptura G-maculata Lin. Comana, le long de la voie ferree qui conduit ă 

Giurgiu. Juin. 

Leptura bifasciata Mulr. Comana, le long de la voie ferre qui conduit ă 

Giurgiu. Juin. 
Pyrrhidium sanguineum Lin. Bucarest. Avril. 

Plagionotus arcuatus Lin. Bucarest. Juin.— Filaret pres Bucarest. Mai. 

Sous-Famille des Laminae. 

Acanthocinus atomarius F. Sinaia, Castel Peleș. Mai. 

Agapanthia cvanea Herbst. Comana, le long de la voie ferrce qui conduit 

a Giurgiu. Juin. 

„ Pogonochaerus ovatus Goeze. Sinaia. Castel Peleș. Mai. 
Saperda zo-punctata Gebl. Comana, forât. Juin. 

YFamille des Crysomelidae. 

Chrysomela crassicolis Suft. Sinaia, Castel Peleş. Mai. 
Gastrophysa polygoni Lin. Bucarest, Boulevard de Cotroceni. Mai. 

Plagiodera armoriciae Fabr. Filaret pres Bucarest. Juin. 

Familie des Coccinellidae. 
Bulea I9-notata Gebl. Foret de Comana. Octobre. 

Famille des Clytridae. 

Ciytra pubescens Dtr. Bucarest. Mai. 

| NOTE. 

SUR. UNE JADEITITE DU PIEMONT 
PAR 

L. MRAZEC 

(Presente dans la stance du 77 Mars) 

Dans Llancienne collection mincralogique du Musce d'histoire naturelle 

de Bucarest, j'ai trouve une roche etiquettee « Amfibole trappe» avec lieu de 

“provenance «Piemont» (1). L'aspect de la roche et sa tenacite trahissait: 

ă premiere vue le nephritoide. 

(1) Lechantillon se trouve actuellement dans la collection du musce de geologie 
de Bucarest, 
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L'echantillon est un fragment d'un galet roul& coup€ en deux. La cou- 

leur est d'un beau vert fonce avec de nombreuses taches blanchâtres, 

parfois rectangulaires, et quelques taches de rouille. La roche est excessive- 
ment tenace, sa cassure est esquilleuse. 

En Lexaminant ă la loupe on observe qu'elle est forme sia masse 
ă 

tr&s compacte ă structure fibreuse avec petites lentilles blanchâtres, ainsi 

que des fibres et des bandes transversales plus foncees. | 

Des eclats de la roche fondent facilement au chalumeau a un 

verre transparent color un peu en brun; avec le sel de phosphore on 

obtient une legăre reaction du fer, mais jamais celle du chrome. 

La durete est entre celles du feldspath et du quartz. 

La densite a 0% est 3,346. 

I'analyse chimique faite sur deux parties d iaca de. ei aillon, 

exemptes de taches blanches a donne les chiffres suivantes: 

SiO, = 56,92 56,04 

TA traces 

AO AGA. 18,33 

„Fez0, = 5,73 641 
MnO = traces 

Ca) 2 5 403 8488 

Ms) 1 2164 502440 

Na, Oi = 200i 

0 = traces 

Perte au feu — 0,25 

"100,70 
On voit d'ici que la composition chimique correspond aia dl ă 

celle d'une jadcite; elle est en mâme temps tr&s uniforme, car il n'existe 

pas de difference notable entre les deux parties analysces. La couleur verte 

de la roche est certainement due ă la presence du fer. 

Sous le microscope, la roche se presente comme une pyroxenite, i cinde | 

presqu'exclusivement d'une jadsite, fait confirme d'ailleurs par Panalyse 

chimique. 

La partie verte est formee par un aggregat un peu schisteux de petites 

plages et lamelles, parfois baccillaires, en general sans contours distincts, 

lamelles, dont les extremites sont habituellement frangces. Les caracteres 

du mineral sont ceux dun pyroxene monoclinique : clivages prismatiques 

tres prononcâs, s'entrecoupant sur des sections basales presquă angle 

droit. Certains individus montrent aussi des cassures transversales comme 

on les rencontre d'habitude chez les diopsides. Dans d'autres individus on 

distingue au milieu d'une plage, une partie centrale ă clivages serres, comme. 

chez le diallage. 

Le pyroxene est absoluement incolore, mais on remarque dans certaines 

sections minces une impregnation legtrement verdâtre, qui s'ctend genc- 
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ralement sur toute une coupe laissant par ci, par lă des parties incolores, 

ou inversement, dans d'autres coupes on remarque seulement  quelques 

tâches verdâtres dans une masse incolore. Cette couleur verte n'est pas. due 

aux plages de pyroxtne; elle est diffusce dans la roche en ne tenant compte 

ni de la schistosite& de celle-ci ni des lames de pyroxene. Par place au 

contraire, lă, ou la structure baccillaire de la jadeite est bien mise en relief, 

on observe que le cristal incolor est entoure de limpregnation verte. 

Cette particularite a ete deja decrite par M. M. BaveR dans une jadite 

de Tammaw (Haute Birmanie) (1). 
Les extinctions des plages de jadeite sont grandes ; leur maximum d&- 

passe 40, mais une assez forte dispersion empeche d'en avoir des mesures 

exactes. Cette forte dispersion extraordinaire est dans le groupe diopside- 

„augite un apanage exclusif de ce dernier pyroxene, lorsqu'il est titanifere; 

“il est possible que dans notre cas la dispersion soit due ă la presence du 

titane, qui entrerait alors dans la composition de la jadâite. L/existence 

du titane a cte demontree par lanalyse chimique, et de nombreux amas 

et grains de rutile — probablement d'origine secondaire, — confirment lar- 

gement les donnces chimiques. Les autres propritees optiques sont celles 

communes ăl a jadcite: allongement positif et bissectrice aigue du meme signe. 

Entre les plages de jadcite on trouve soit libres soit en amas de nom- 

breux grains et prismes arrondis jaune brunâtre de rutile, gencralement 

salis par des poussi&res ferrugineuses (fer titanc?), qui d'ailleurs imprâgnent 

richement certaines parties de la roche sous forme de petits grains bruns: 

Rarement on rencontre le rutile en prismes termines, d'habitude ce sont 

des grains arrondis qui en lumigre convergente montrent nettement une 

croix noire positive. Le polychroisme n'est pas tres fort et ne s'observe 

que dans les prismes plus limpides, 

ng — brun jaunâtre 

np — la meme couleur beaucoup plus faible, parlois presqu'incolore. 

Frequent, mais moins abondant que le rutile, est le zircon. On le ren- 

contre en prismes termin6s ou en cristaux brises, relativement grands, dont 

on observe souvent des sections carrâes ayant jusquă 0,3 mm. de dia- 

metre et montrant une belle croix positive en lumiere convergente. Le 

zircon est incolore, certains cristaux poss&dent de nombreuses interpositions 

brunes et noirs, quelquefois en aiguilles (ilmenite?), mais indeterminables. 

Je nai rencontre dans aucune coupe du sphene. Toutesfois il est possible 

que des petits grains de ce mineral soient caches dans les amas de rutile. 

Les taches blanches qui ont €t& mentionnces plus haut, different un peu 
en composition minralogique, de la roche principale. Elles sont formces 

* 

par des baguettes de jadeite ă contours bien nets; celles-ci de meme que 

(2) Der Iadeit und die anderen Gesteine der Iadeitlagerstătte von Tammaw in Ober- 
Birma. Neues Jahrbuch fir Mineralogie, Geologie u. Paleontologie, 1896. 1. p. 23. 
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de petites lamelles d'un mica blanc sont implantees dans un feldspath qui 

moule tous les €lements. Le feldspath —-un 'plagioclase, — est tr&s riche 

en inclusions liquides ă boule mobile, quelques unes tr&s allongces. Dans 

certaines coupes on rencontre des mâcles d'albite du plagioclase; leur ex- 

tinction maximum mesurce entre deux lamelles hemitropes, dans la zone 

de symetrie, est de 26%; la bissectrice aigue est negative, c'est donc pro- 

bablement un oligoclase. Quelques taches blanches sont formees d'un 

agercgat baccillaire de baguettes paralelles de pyroxene entre lesqvelles 

on distingue par ci par lă un peu de substance feldspathique et de zoisite (?). 

Comme je Vai dit dejă le pyroxene presente une structure un peu schis- 

teuse due ă un certain arrangement des plages de jadeite et ă des zones 

feutrees dans lesquelles nagent quelques lames fibreuses de pyroxene. Ces 

zones feutrees sont parallăles ă la schistosite de la roche. Toutes les plages 

de jadeite, ă Pexception des baguettes que nous avons rencontrees dans 

les taches blanches, portent des signes svidents d'actions dynamiques, tels 

que ploiement des plages, dechirures selon les clivages, extinctions ondu- 

leuses, etc.; jincline ă ne voir dans la fibrosite des plages de jadeite qu'une 

consequence des €normes pressions aux quelles la roche a €te sourmise et 

jincline de m&me ă considerer les zones feutrees comme des zones d'âcra- 

sement ou de laminage de la roche; les debris des cristaux de zircon ne 

sont probablement que les temoins du meme phenomăne. 

La pyroxenite que je viens de decrire sommairement rappelle tant au 

point de vue chimique qu'aussi au point de vue microscopique les gâlets 

et haches de roches semblables provenant des Alpes et d&crits par MM. 

FELLENBERG, DDAMOUR, ARZRUNI, A. B. MeyeR, etc. 

Son analyse chimique se rapproche, comme on peut le voir d'apres les 

chiffres suivantes, surtout de celle de la jadeite trouvee ă Ouchy — au 

bord du lac de Genăve, — et analysce par M. Damove (1): 3 

Al (031702 

ie 0 a /A02 

Cat) = 4.76 

Mei) aia 2 

Na, 0 Ia 40 

Les taches blanches sont tr&s frequentes dans beaucoup de jadeites des 

Alpes occidentales, mais n'ont 6t€ jamais decrites microscopiquement. Le 

fait que les mincraux, qui les composenț ne presentent pas de trace de 

deformation d'origine dynamique, tandisque les individus de la partie verte 

en portent tous les signes, nous amâne ă la conclusion, que les mincraux 

des taches blanches se sont formes plus tard et par la mâme cause qua 

rendu schisteuse la roche, c. ă. d. par dynamometamorphisme. 

(1) Bul. soc. mincralogique de France. 1881. IV, p. 101 
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3 

„Le nom de jadeite qu'on donne ă cette roche ne devrait plus &tre em- 

să ploic, car la jadeite n'est que le pyroxene, qui en partie ou en totalite 

__prend part ă la constitution de la roche. Celle-ci est, comme la remarquc 

„deja M. F. Benwenm (1) une pyroxenite, qu'il appelle «ladeit-Pyroxenit» 

et que nous nommerons jadeitite, la denomination de jadeite restant alors 

exclusivement reserve au mineral. 

Aujourd'hui qu'il n'est plus question de savoir si ls a ape sont 

„ importes en Europe ou non, que personne ne doute plus de leur origine 

europeenne, il s'eleve une seconde question certainement plus interessante 

pour le gcologue et le mincralogue, celle de determiner Lorigine exacte 

et la genese de ces roches. 
i Des gisements de n€phrite sont aujourdhui connus en Europe et leur 

gencse ressort assez clairement de letude des gisements europeens et a- 

siatiques. La jadâitite au contraire mest pas connue en Europe en place 

et il n'y a que quelques annces que les gisements cel&bres de la Haute 

„ Birmanie ont te ctudiâs au point de vue gcologique. Ces derniers ont 

| EtE visite pour la premiere fois par le Da. Grurriras (2); M. NoETLING (3) 

i donna en 1892 une description gcologique des gisements et des regions 

avoisinantes. 

La carritre de jadcitite se trouve p'&s du village de Tammaw sur le 

cours superieure de la rivizre Uru dans le districte Mogoung. La py- 

„ roxenite est associce ă la serpentine, qui forme une bosse emergente des 

gres tertiaires. 7 
D'apres M. Noerruine lorigine du gisement peut tre expliquce de deux 

manieres ; ou bien on admet que la bosse de serpentine et jaditite exista 

lors du temps de la scdimentation des couches tertiares et on doit alors 

 considerer les deux roches comme faisant partie du groupe des roches 

„ cristallines, ou bien la serpentine est cruptive et alors par consequent 

| post-tertiaire (4), explication qui lui parait plus probable. Pour ce qui con- 

E cerne la gentse de la roche M. Noeruin6 ne sait pas si on peut avoir ă 

faire ă une enclave des roches traversces par la serpentine, ă un filon de 

(1) Da. F. Brawenra. Die Nephrit-ladeit-Frage. Mittheil. der Antrop. Ges. in Wien 
XX Scance du 15. 1V, 1890. p 15. 

(2) Journal of Travels in Assam, Burma, Butan etc., Calcutta. 1874. p. 132; dans. 

P. Nogrrin&, Ueber das Vorkommen von ladeit in Ober Birma. Neues Jahrb. î. Min 

îi. Geol. u..Paleont. r$06, [.p.1. 

E: (3) Ueber das Vorkommen . . . ; les premicres communications ont €te faites par 

„ M. Noerure dans les «Records» du Geological Survey of India. XXV, 1892. Calcutta 
4 (4) Je ne comprends pas trop bien le raisonnement de M. Nogrranc, qui, en admettant 

une origine €ruptive pour la serpentine, croit que cette roche doit n€cessairement 

: „tre post-tertiaire; d'autre part, il croit que si on regarde la serpentine comme plus 

E: ancienne que les formations tertiaires dont elle emerge, elle doit €tre consideree com- 

me faisant partie des schistes cristallins. 
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roche €ruptive ou peut-âtre memeă une «modification de refroidissement» 

de la serpentine. | 

M. M. BAvER (1), auquel on doit une ctude eu tr&s minu- 

tieuse de la jaditite de Tammaw ainsi que de la serpentine et des 

autres roches cristallines et €ruptives de la region, demontra que la ser- 

pentine et la jadcitite doivent &tre regardtes comme plus anciennes que 

les basaltes tertiaires avoisinants, par le fait qwelles poss&dent une structure. 

lkataklastique franche, qui manque tout ă fait aux roches volcaniques. Trts 

interessante est la description des autres roches cristallines de la region. 

Ce sont: une roche amphibolique ă albite et un schiste ă glaucophane con- 

tenant des inclusions d'un pyroxene. Dans la premigre roche on trouve ă 

part les €lements dâja cites un pyroxtne chromiftre—diopside ou peut-âtre 

jadsite, — qui ne se rencontre qu'au contact de la hornblende avec le feld- 

spath. L'analyse de lamphibole de la seconde roche relăve une forte quan- 

tite de soude. | | i 
D'apres M. BauER la jadeitite et la serpentine font partie du groupe des 

schistes cristallins, car, argumente ce mineralogue, on ne connait pas «d'a- 

nalogon» que la jadfitite soit cruptive et puis la presence de Lalbite est 

plus caracteristique pour les roches cristallines que pour les roches €rup- 

tives; il rappelle en meme temps le fait que la jadcitite se rencontre au 

Turkestan avec la ncphrite dans des pyroxenites et amphibolites. Ce 

dernier gisement se trouve ă Gubashen dans la vallee du Karakasch 

(Turkestan dE). On a signale de la jadeitite en outre dans la vallee de 

la Tunga, affluent gauche du Raskem Darja dans le Pamir (2). 

En Europe on ne connait pas de gisement de pyroxenite formee exclu- 

sivement par de la jadeite. Les blocs roules et les galets quon a rencontres 

dans les alluvions glaciaires du Piemont et de la Suisse occidentale, ainsi- 

que les haches decouvertes dans les palaffites helvetiques et disseminces 

presque dans toute l'Europe, presentent rarement le type asiatique de 

cette roche. Les jadeitites europennes au  contraire contiennent toujours 

une quantite notable d'autres mincraux, qui influencent naturellement tant 

leur composition chimique que leur poids specifique (3). 

Le mode de distribution des haches en ncphritoides dans les i llulee 

de la Suisse a frappe deja M. L. R. de FeuuenBesG. La pyroxenite est 

plus frequente que la nephrite dans les stations de la Suisse occidentale 

tandis que linverse ă 6t€ observe pour la Suisse orientale, ou sur dix 

objets en nphrite on n'en rencontre quun seul en jadeitite (4). Ce fait 

demontre clairement qu'en Suisse la jadcitite se trouve dans Laire d'exten- 

(1) Der Jadeit und die anderen Gesteine . 

(2) Da M. Baven. Edelsteinkunde. Leipzig, 1896. p. 527. 

(3) Voir aussi F. Benwenra. Die Nephrit—ladeit--Frage. p. 12 

(4) L. R. pe Feruengena dans H. Frscuga. Nephrit und ladeit. Stuttgart 1880. p. 313. 
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sion de lancien glacier du Rhone et on doit chercher les gisements cor- 
respondents principalement dans la vallce du Rhâne, dont les vall&es la- 
terales du Sud sont dans la zone du Mont Rose. 

Les roches cristallines qui forment la zone du Mont Rose et la traince 
„ d'amphibolites d'lIvrea se composent en grande partie par des roches €- 
ruptives tr&s basiques, comme des gabbros, euphotides, diorites, diahases 
et serpentines, accompagnces par des schistes cristallins divers riches en 
pyroxenes, hornblendes, glaucophane, chlorite, etc., roches qui constituent 
en grande partie le groupe des «roccie verdi» des geologues italiens. Ces 
roches cristallines sont ou des formations de contact des roches cruptives 
Enumerces ou des facies mcetamorphiques quelconques de celles-ci, fait 
constate avec certitude dâns les Alpes suisses et frangaises. Dans la de- 
scription des gisements €trangers on remarque que la presence de la ja- 

deitite est justement lice ă ces roches metamorphiques. 

Les haches, galets et blocs roules de jadeitite se trouvent en Europe cen- 
trale &parpilles sur le chemin des anciens glaciers, qui descendaient jadis 
dans les grandes vallces alpines, et se trouvent dans les alluvions fluvio. 

glaciaires des plaines dans lesquelles s'ouvrent ces vallees. Or, les matcriaux 

cristallins charri€s par ces glaciers proviennent des zones cristallines cen- 

trales, dont nous en avons mentionne€ deux plus haut. C'est donc dans ces 

zones cristallines des Alpes, et pour la Suisse occidentale specialement 

dans la zone du mont Rose, qu'on doit chercher lorigine de la jadeitite et 

naturellement aussi celle de la nephrite dans lEurope centrale. Les galets 

du Piemont peuvent provenir soit de cette zone soit de la traince des amphi- 

bolites d'Ivrea, les anciens glaciers des Alpes pennines, graiques et cotiennes 

tirant tous leurs origine de ces zones. 

Il se pose maintenant la question de la genăse de la jadeite. 

M. Bavea en decrivant un cchantillon provenant du gisement de Tam- 

maw fait ressortir la structure kataklastique que presente la roche (1). 

M. Boenpanoviron met encore plus en vidence le r6le que paraissent 

avoir jouc les actions dynamiques “dans la formation des gisements de 

n€phrite dans la chaîne du Kuenlun; la nephrite contient ici un peu de 

jadâite. Les gisements se touvent sur le versant N de la chaine, forme 

par des syenites augitiques, des diabases et par des gabbros, roches inter- 

calces dans les schistes devoniens. Les roches cruptives presentent toutes 

une scrie de transition dans des varictces schisteuses. Les actions dyna- 

miques se traduisent par la deformation des mincraux, par louralitisation 

des pyroxenes et par la formation de nouveaux mincraux. Ces phenomEnes 

ne s'observent pas au pied des montagnes, mais apparaissent et augmentent 

au fur et ă mesure qu'on s'avance dans la chaîne et atteignent leur maxi- 

mum dinfensite pr&s de la nephrite. Cel'e-ci forme des nids entoures de 

(1) Der Iadeit und die anderen Gesteine . . . .p. 20 
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serpentine, hornblende, wollastonite, calcite et pyrite; elle se trouve au 

contact des roches syenitiques avec les diabases et gabbros. Daprăs . lau- 

teur la nephrite est formee par Laction commune des facteurs: pression, că 

phenom&nes chimiques et haute temperature. M. BoepAnovirea croit en outre E. 

d'accord avec MM. Mouscaterow et op a la jadeitite est la roche : 

m&re de la nephrite. Ca i 

Il y a peu de rcgions en Europe qui ont ct€ soumises ă des pressions. SE 

aussi €normes que les zOnes centrales cristallines des Alpes. | 

M. ScHAEFER a demontre que les schistes verts et les serpentines qui 

enveloppent le-gabbro ă lolivine de VAllalinhorn et du Mont Cervin 

ne sont que des facies d'un gabbro rendu schisteux par des pressions co- 

lossales qui en mâme temps ont produit une metamorphose mincralogique 

de la roche; nous rencontrons entre ces mincraux metamorphiques des 

amphiboles sodiques et de lalbite (2). 
En tenant compte d'une part de Llexistence de nombreux et importants 

massifs de serpentines, gabbros, pyroxenites et amphibolites „dans les. 

Alpes (3), d'autre part du fait que la majorit€ des roches des zânes. cris- 
tallines est  fortement dynamometamorphosce, on arrive ă la  conclusion 

que la jadcitite et la nephrite se sont formees dans les Alpes dans des 

conditions analogues ou identiques comme dans le Turkestan et la Haute 

Birmanie. Je rappelle en mâme temps la description microscopique que jai 
donne de la jadeitite du Piemont, description de laquelle il ressort nette- 

ment que la jadâite baccillaire des taches blanches est d'origine dynamo- 

metamorphique. | 

Mais en dehors de ces sortes de gisement dans la formation cuci 

le dynamometamorphisme a ct incontestablement le facteur principal, on 

en connait en Europe d'autres, qui jettent une nouvelle lumiăre sur le râle 
et la genese de la jadeite. EA ă | 

M. DamovR (4) donne en 1881 lanalyse d'une masse verte cristalline, 

qui enveloppe des grenats rouges dans une eclogite, intercal6e dans des 

gneiss pyroxeniqnes au N. de Fay pr&s Nantes (Loire Inferieure). 

D'apr&s M. Lacaorx leclogite est forme par des grenats rouges «dis- 

semines dans de i'omphazite d'un vert clair, en petites baguettes allongees (5).> 

(1) Die Nephritlagerstătten des Kuenlungebirges. Verh. der Kais, russ. miner. Geselisch. 

2. s. XXIX 1892 p. 153.refer€ dans le Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 1894 Ilp:24 

(2) R. W. Scnazren. Ueber die metamorphen Gabbrogesteine des Allalingebietes in 
Wallis zwischen Zermatt u. Saasthal, Tschemak's mineralogische und pese Mit- 
theil. XV. 1895. p. 9r. 

(3) La majeure partie des zones cristallines des Alpes est — vue leur diiiiculte 

d'accăs, —ă peu-pres inconnu au point de vue pctrographique et une €tude dctailice 

et minutieuse de ces regions, cachces en partie par les glaciers, relevee sans doute 

de nombreux gisements de nephritoides. TF, 

(4) Bull. soc. miner. 1881. IV, p. 162. | | 
(5) A. LacRorx. Mincralogie d de la France. 1805, 1. p. 006. 
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«Ce pyroxene est ... tres sodique, il passe ă la jadeite et cest certai- 

nement dans ce genre de gisement qu'il y a lieu de chercher le gît originel 

de la jadâite et de la chloromelanite . ... (1).» Le pyroxene analys€ par 
“M. DAmMovR presente ă M. Lacaorx une analogie suffisante «pour qu'on 

__puisse supposer qu'il ctablit un passage entre la jadăite et lomphazite (2).» 

" D'analyse donne par M. DamooR (1) corre:pond en outre tr&s bien ă 

celles des varictes du Val d'Aoste (Il) et de St. Marcel (II), (3) dont 

le pyroxene doit tre ausei une jadeite. 

! II III 

Si O 54,53 56,74 55,82 
ALO, 14,25 10,02 - 10,95 

Fe.0O,; 3,29 4,69 5,08 
Ca O 12,40 14,00 13,42 

Mg O 7,50 9,10 9.05 
Na.,O 6,21 5,40 6,74 

MI. CoHEN (4) decrit un pyroxene blanc de composition chimique ana- 

„ logue, qui se trouve dans une cclogite enclavee dans le tuf serpentineux 

de lagersfontein dans la republique d'Orange. 

Il resulte donc, que la composition chimique de la jadeite peut varier 

et se rapprocher de celle du diopside dont elle partage dailleurs toutes 

les proprictees optiques. 

Un autre mode d'association de la jadâite est decrite par M. BaueR 

dans une jadeitite provenant du Tibet (6). S. |. m. on distingue ă cot€ 

dun plagioclase (probablement de landâsine) et de la jadcite, des plages 

de nepheline. M. Bauer considăre la roche comme appartenant aux schistes 

cristallins, mais il fait observer en meme temps que c'est pour la premiere 

fois qu'on peut constater la presence de la nspheline dans une roche cris- 

tallophyllienne, ce mincral nctant au contraire caracteristique que pour 

„les roches &ruptives. 

“On pourrait peut-âtre bien voir dans cette roche une roche cruptive. 

La presence de la jadcite nctant nullement un argument en faveur de- 

Vorigine non &ruptive de la roch=. Contrairement ă lidce de M. Bavea je 

crois quune partie des pyroxenes sodiques incolores de certaines roches 

ruptives peut entrer dans la scrie diopside jadeite. 

On peut donc resumer les conclusions suivantes: 

„ Ce qu'on appelle habituellement jadcite est une pyroxenite, dans la com- 

position mincralogique de la quelle entre un pyroxene sodique avec les 

-() Mineralogie. . .I. p. 604. 

(2) Mineralogie . . . [. p. 010. 

(3) Bull. soc. min. 1881, IV. p. 101. 

(4) Neues Jahrb. î. Min. Geol. n. Paleont. 1879, p. 867. 

(5) Iadeit von Tibet. Neues Jahrb, f. Min. Geol. u. Paleont. 1896, L. p. 85. 
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Tă caracteres du diopside, — la jadeite —; cette dernitre peut former a elle | 

“i seule la roche. M. BERwERTH a propos€ le nom de: «ladeit- -Pyroxenit», 
ARĂ pour la roche, nous Pavons appellce: jadeitite. 

"Să Comme des melanges isomorphes se peuvent former dans toutes les 

E proportions possibles entre le terme diopside et le terme jadeite, il existera 

D.- des varictees de pyroxene se rapprochant du diopside (omphazite) ou de la 
jadeite. La coloration de cette dernizre est accidentelle, due ă la. pr€- 

E sence du fer ou du chrome comme la remarqu€ dejă M. BavER. 

44 La chloromelanite, tant par ses proprictees physiques que par sa composition 

dă chimique, n'est qu'une varictee riche en fer, assez commune aux &clogites (2). 
„0 La jadcite et ses varictees entrent principalement dans la composition 

des roches pyroxeniques du groupe des schistes cristallins et se rencontrent 

specialement dans les roches caracteriseces par une forte cristallinite. Dans. 

la plus part des cas elle parait &tre due surtout au dynamomdtamorphisme. 

Si la jadeite ou des varictees de celle-ci existent, oui ou non, „dinş des 

roches €ruptives, cela est encore ă clucider. | 

La jad&ite parait en outre se trouver dans le voisinage, ou etre ac- 

compagnce par des schistes ă glaucophane; il est beaucoup plus probable - 

que cet amphibol est dans certains cas un produit d'ouralitisation de nâtre 

pyroxene, que la n€phrite. Je rappelle ă lappui de cette hypothese le fait 

que la jadcite se trouve dans la Haute-Birmanie avec des schistes a glau- 

cophane et que dans les Alpes occidentales ces schistes sont tr&s developpes 

precisement dans la zone du mont Rose, ou on doit rencontrer ce pyroxene. 

LABORATOIRE DE MINERALOGIE ET PârOGRAPEUIE 
“DE si OR a e DE BucAREST 

E | NOTE a bsi 

E sur une marne & eforescences salines de Scapa (dist, Meet 
a PAR 

a L. MRAZEC stie ata 
„SI | (fresenze dans la stance du 2 > dar) 

A Le village Scăp&u est desservi par la chaussce qui va de Turnu-Se 

708 verin ă Calafat et qui longe le Danube depuis la Pronilee de ces pia: 

0 - sur une longueur d'une quinzaine de kilomttres. i: 

De Turnu-Severin jusquă Hinova on chemine sur les. allavions - an- 

ciennes de la Topolnița et du Danube, formees par des iai et sables 

s ia 

(2) A. Lacnorx. Mincralogie de la France. I. p. 616. 
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caracterises par leur couleur de rouille. Pr&s du fleuve nous trouvons en 

outre des sables fins mobiles (Flugsand) et des limons sablonneux. Au S. 

de Hinova la chaussce est taillee dans une cpaisse couche de lehm et loess, tr&s 

developpe surtout ă lembouchure dun puissant torrent qui se deverse 

dans le Danube. 

Ă VE. de Turnu-Severin s'elăve la haute plaine peripherique de la plaine 

roumaine; pres du Danube elle atteint une hauteur de 343 metres soit 

250 metres environ au-dessus du fleuve (D. Chiliei). 

De Hinova la chaussce monte doucement les pentes de la Stirmina 

crete iaisant encore partie de la haute plaine. La Stîrmina est formee par 

des graviers et par des sables siliceux fins, blancs et separes en couches 

minces par des intercalations d'ocres; leur inclinaison generale est vers le 

N. Les sables sont dans certains endroits en transgression les uns sur les 

autres, rappellant en cela la structure des deltas. Une couche €paisse de 

graviers rouge bruns, exploitee pour Pempierrement des chaussces, couronne 

ces formations. 

La haute plaine forme donc la rive gauche du Danube qui ici fait 

exception ă la regle generale, ă savoir: que la rive droite du fleuve est 

la rive abrupte. Cette exception resulte de deux causes: 1) En sortant du 

defile des Portes de fer le Danube se dirigeant du NW vers le SE, se 

heurte necessairement contre la terrasse peripherique de la plaine roumaine, 

terrasse qui lui barre son chemin et qui Voblige ă changer de direction; 2) 

laction des vents dominants sur le cours du Bas-Danube n'est nullement 

negligeable comme jai eu loccasion de le demontrer dans un travail pre- 

cedent; le vent de NW est le vent le plus frequent ă Turnu-Severin car 

nous le trouvons en raison de 42%/ (1). Ce vent frappe perpendiculairement 

le versant abrupte de la rive gauche du fleuve. 

Il parait — en jugeant dapres la topographie gencrale de la region — 

qie le Danube a coul€ jadis plus ă !W. quelques kilomătres ă Pinterieur 

de la rive serbe — rive droite, — et que seulement plus tard le fleuve est 
A parvenu ă pousser son lit vers IE. (2). 

En face d'Hinova se trouve Lile assez importante, Ostrovu, formee 

par les alluvions du Danube et couverte en partie par des sables mobiles. 

Le bras gauche du fleuve s'ensable de plus en plus grâce ă Linstabilite 

des escarpements de la Stirmina. Ce versant gauche du Danube est pres 

qu'entizrement forme par des sables et graviers, comme on la vu deja 

plus haut. Quoique boisc, de nombreux ravins et couloirs le sillonent; 

apres chaque grande pluie ils s'elargissent, reculent leur origine et aug- 

mentent en nombre. On na qua observer ce qui se passe pendant une 

(1) Quelques remarques sur le cours des rivi&res en Roumanie. Annuaire du musee 

de geologie. 1898. i 

(2) A Kladova sur la rive droite du Danube s'ctendent deux terrasses le long du 

fleuve. 

6 
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forte averse, voir s'ecrouler des parois de sable et descendre des torrents - 

de boue, pour se faire une idee de la rapidite avec laquelle se produit 

a destruction du versant et par consequent avec quelle vitesse se fait 

lensablement du bras gauche du fleuve. Les coupures faites dans les sables 

fins lors de la construction de la chaussce ont produit une large breche 

dans le flanc de la Stîrmina; aujourd'hui les sables sont ă cet endroit 

dans un mouvement continu. Ils sont laves par les eaux, ă Laction des 

quelles s'associe dans une certaine mesure le vent du NW —le vent do- 

minant dans la region — et descendent, entrainant dans leur chute leur 

couverture protectrice de vegctation et ouvrent ainsi de nouveaux points 

d'attaque ă lcrosion. | 

Au-dessous de etiage moyen du Danube aici des marnes et argiles, 

sur lesquelles reposent les sables; ă la limite de ces deux formations jaillis- 

sent des sources, visibles seulement ă !epoque des basses eaux. 

De la crâte de la Stirmina se deroule devant nous un panorama splen- 

dide. Ă !W, ă nos pieds serpente le Dunube baignant lile Ostrovu. Une 

plaine large de quelques kilometres s'tend sur la rive droite; elle est 

brusquement arrâtee par les montagnes de la Serbie. En face de nous 

souvrent les celebres defiles du fleuve, profonde echancrure dans les 

chaines de montagne diriges du N au S. Vers le N se dresse le haut 

plateau de Mehedinţi, domine par larâte dechictee calcaire que le regard 

peut suivre jusquă la Piatra Cloșanilor; puis viennent la vallee de la 

Topolnița et Turnu-Severin. Vers le NE. s'elăvent les collines de la terrasse 

peripherique — pontienne d'aprăs M. SaBBA ȘTEFĂNESCU (1) — de la plaine 

roumaine. Vers lE une pente douce conduit ă une plaine qui depuis le 

village Rogova s'tend vers le S. jusquau Danube. Quelques basses collines 

la bordent vers VE. Vers le S. enfin on distingue ă travers les brouillards 

de la vallee du Danube, les montagnes avoisinant de Negotin et les crâtes 

des nombreuses chaînes et chaînons qui se rattachent aux Balcans. 

La plaine qui se trouve sur le versant E. de la Stirmina est absolument 

plate et couverte par des forâts et paturâges tr&s etendus. Fort marecageuse 

elle est formee par des marnes horizontales, qui affleurent, sous une mince 

couverture de sables mobiles. Ceux-ci forment des dunes peu €levees plus 

ou moines consolidees. Le village Scăp&u est precisement bati sur ces 

dunes consolidees. La partie E. seule de la plaine parait avoir un €coulement 

superficiel dans je Danube. 

Dans certains endroits de la plaine s'observent des ciflo va Ata blanches 

salines, qui impregnent aussi les marnes; elles se rencontrent surtout dans 

les parties marecageuses. L'analyse qualitative d'une solution aqueuse, ex- 

traite des marnes par traitement avec de leau froide, montra que les 

efflorescences se composent principalement de chlorure de sodium, de 

(1) Carte gcologique des terrains tertiaires de Roumanie. Lille. 1897. 
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sulfate de sodium et de sulfate de magncsium; le sulfate de cal- 

cium et le chlorure de potassium sont moins abondants. 

La question qui se pose naturellement est de savoir, quelle peut-&tre 

origine de la presence de ces sels dans les marnes de la plaine Pour 

arriver ă une solution il est necessaire d'examiner rapidement la distribution 

des gisements de sel, des lacs sales et sources mineralisces en Valachie. 

Dune manitre tout ă fait schematique on peut distinguer en Valachie: 

„une zone de gisements de sel, ă Lexterieure de laquelle — au pied des 

Carpathes — apparait une ligne de sources mincrales de: diferente nature 

puis la zone du pstrole et enfin la seconde zone de sources mincralisces, 

et de lacs sales qui s'ctend jusquău Danube. 

La premitre ligne de sources est caracterisce principalement par la forte 

pr&ponderence du chlorure de sodium sur les autres sels. Les sources qui 

contiennent en solution des sels, qu'on compte parmi les sels deliquescents 

sont plus rares. | 

La zone de sources, externe ă la ligne du pstrole, se montre au 

„ contraire plus riche en sulfates et sels deliquescents des niveaux infe- 

rieures. Les lacs qui se trouvent dans cette zone se distinguent par leur 

richesse en sulfates de sodium et magnâsium; ce sont parfois de ve= 

ritables lacs amers. Le fait que les gisements saiiferes sont ă peu pr&s, 

“exempts de ces sels, tandisqwon trouve ceux-ci abondants principalement 

dans les lacs et sources de la zone externe, a dâjă attirc Vattention de M. le 

De. ISTRATI, qui suppose «que tous les €lements qui se trouvent dans les eaux 

mincralisces doivent exister dans des couches un peu plus distantes du 

massif de sel ou Lon a €tabli Vexploitation acfuelle», et <on pourrait alovs 

avoir», dit-il «lexplication de eaux minralisces» (1). 

M. G. ȘTEFĂNESCU au contraire admet une venue directe des eaux mi- 

 ne&ralisces des massifs de sel, qui se trouvent dans la montagne (2). 

La disposition des gisements de sel, des lacs et sources sales, esquissce 

plus haut, correspond ă la thcorie de lecoulement des eaux mâres de la- 

gunes de sel, âtablie par M. Ocaseanius (3). 
Il y a eu donc s&paration des eaux meres du depât de sel, par €cou- 

lement. Il se peut que la cause soit differente de celle emise par M. Ocn- 

SENIUS, mais un fait est certain, cest que les sels deliquescents ne se ren- 

„ contrent pas dans les massifs de sel gemme et qu'on en trouve des traces 

(1) Da 0.1. Ismnazr. le sel des salines Roumaines. Bucarest, 1894. p. 29. 

(2) Ga. ȘTEPĂNESOU. Note sur le dess&chement de Lacul Sărat, Annuaire du bureau 

geologique, 1888. p. 9. 

(3) Can Ocasenrus. Bedeutung des orographischen Elementes arce in Hinsicht da 

„ Bildungen und Verânderungen von Lagerstătten und Sp ai Delegatiei (e fir prâkti- 

sche Desi seiei 1595 î 15 a 
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beaucoup plus bas, dans la plaine (1). Les eaux meres paraissent avoir 

Et€ retenues en partie sous forme d'impregnations salines dans des regions 

impermeables. 

Les €tudes des lacs des steppes sales de la Russie europâenne et 

asiatique ont demontre que dans ces lacs sales il y a s&paration des dit- 

ferents sels de telle manitre que si p. e. un grand lac se divise par des- 

sechements en plusieurs petits, ceux-ci peuvent avoir chacun une eau de 

nature tres differente; apres €vaporation complete ces eaux laisseront na- 

turellement des taches de sels de composition varite (2). Ce phenomtne 

explique clairement pourquoi les sources mincralisces, parfois peu €loignces 

les unes des autres, peuvent avoir une concentration et composition chi- 

mique differente et peuvent alterner mâme avec des sources d'eau douce. 

En resumant les quelques observations exposces plus haut nous arrivons 

ă la conclusion quen Roumanie les sources salces proches des gisements 

de sel peuvent tre nourries par ces gisements, mais que les source: 

de la zone externe au pâtrole sont alimentces par les restes des 

eauxs mtres ccoulces. 

Les €fflorences salines qu'on rencontre pres de Scaptu sont dues soit 

4 Vapport des sels par des sources mineralisces, qui probabilement se de- 

versaient dans un ancien lac, soit ă des impregnation en situ des marnes. 

Dans le premier cas on n'a pas ă faire ă des sources venues de la mon- 

tagne, mais ă des sources qui puisaient leurs principes mincraux de points, 

probablement tres proches. 

(1) M. le Da. Israari m'a signal€ une source saline joduree â Gighera (Petite Va- 

lachie) pres du Danube. Je renvoie pour ce qui concerne les nombreuses analyses des 

sources mincralisces et des lacs sales de Roumanie, faites par MM. BeaNAT, CARNOT, 

Ismnari, Poni et Sarraxr au travail de M. Israarr, Cit€ plus haut et-en ce qui concerne 

les analyses des eaux mincralisces du Baragan soit superficielles soit profondes au tra- 

vail de M.le Da. A. Sasaexy, travail publi dans le bulletin de la socicte polytechni- 

que de Roumanie. 1888. p. 162. 

(2) C. Ocnsenrus. Bedeutung . . . p. 194. La separation des sulfates et chlorures 
est dans les lacs des steppes kirghises si parfaite, que la fabrique de soude de Barnaut 
emploie le sulfate de sodium pour la preparation directe de la SeRle par le procede 

Leblanc. Zeitschr. f. prakt. Geologie. 1594, p. 39. 
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NOTE 

sur ui fu audâsitique des environs de Bacăii 
PAR 

L. MRAZEC 

(presentee le 2 Fevrier 1898) 

M. C. ALIMĂNIȘTEANO ingenieur des mines a eu lobligeance de me re- 

msttre un petit echantillon d'un tuf andesitique, qui lui a €t€ envoye de 

Bacăii. Nayant pas eu le temps materiel de me rendre au lieu de pro- 

 venance, je ne donne pour le moment quune description purement pstrc- 

graphique de cette belle et intcressante roche. 

Le tuf est brun fonce, poreux,ă grain tres fin et un peu sablonneux. 

Sous le-microscope on voit qu'on a ă faire ă une cincrite d'une fraicheur 

“ remarquable formee presqu'exclusivement par de debris de phenocristaux 

et par de petits lapillis; on rencontre en outre quelques mincraux et 

debris de roches, ctrangers ă la roche volcanique dont proviennent les 

“ cendres. 

Les €lements des cendres atteignent ă peine 1 milimătre de longueur, 

ils sont anguleux; les mincraux &trangers au contraire sont toujours com- 

plstement rouls. 

Tous les €lements constitutifs de la roche,—roches et mincraux €tran- 

gers ainsi que les debris des cendres—sont entoures d'une mince bordure 

d'une matiere incolore et isotrope; parfois on remarque une legăre bir€- 

fringence ne depassant pas le gris de premier ordre. Avec les plus forts 

grossissements on peut distinguer aucune trace d'une structure quelconque; 

la direction perpendiculaire tă la surface est dans tous les cas negative, le 

relief extremement iaible. La largeur maximum de la bordure a cte 

trouvee d'âtre de 0,00625 mm. Comme je n'avais pas dautres echantillons 

ă ma disposition, je n'ai pas pu faire des recherches plus minutieuses. 

Comme €lements &trangers jai pu constater quelques grains de quartz 

et de feldspath, et de petits debris de micaschistes; aucun de ces elements 

montre la moindre trace d'une action ignce. 

Le quartz est riche en inclusions liquides ă boule mobile. Les grains de 

feldspath provenant de schistes cristallins se distinguent immediatement 

des feldspaths de la roche volcanique, par leurs contours arrondis, par le 

manque absolu de toute inclusion vitreuse et de toute interposition fer- 

rique, si abondantes dans les phenocristaux des cendres, et par la presence 

„de nombreuses paillettes de scricite et de quelques rares grains de zoisite, 

produits provenants d'une legăre alteration du feldspath. Une plage montre 
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en lumitre convergente une bissectrice aigue positive et une extinction 

de+-20%, cest donc une section parallăle ă la face (010) d'une albite. 

Les grains de micaschiste sont forms par un peu de mica vert "po- 

lychroique et par du quartz caracteristique des sehistes cristallins. Entre 

les grains de quartz S'est depos€ un peu de. fer hydrate. La biotite se 

rencontre aussi libre dans le tuf, les lamelles sont alors plus anis et 
leur polychroisme plus intense, 

ng = vert brunâtre, 

np = jaunâtre. 

En Iibdte convergente le mica montre 2V res rapprochs autour d'une 

bissectrice aigue negative. er 

Tres rares sont les paillettes d'un mica ma ă peine verdâtre, et pro- 

bablement secondaire. Să 

Comme il ă ete dejă dit plus haut tous ces grains sont e A et n'ont 

aucune connexion avec les cendres volcaniques; n'tant pas projetees 

comme celles-ci, ils nous presente tout simplement le detritus de schistes 

cristallins apporte par des courants probablement dans un bassin, ou se 

sont deposces' les cendres. 

Le materiel des cendres peut &tre divise en ir groupes: phenocristau 

gencralement en fragments, et lapillis, tr&s petits, plus oi moins vitreux. 

Dans le premier groupe nous rencontrons la magnctite, l'olivine; 

l'augite, l'hypersthene et la hornblende basaltique. 

L'olivine est rare en cristaux completement libres; elle est presque 

toujours accompagne dun peu de matitre vitreuse brune on noirâtre; 

le verre est alors riche en grains de magnctite. Le peridot est d'habitude 

frais; je n'ai jamais rencontre la moindre trace de serpentinisation, mais 
en revanche la rubefaction decrite par M. MicaeL L.fvy dau les basaltes 

ophitiques du Mont-Dore (1). 
I/'augite se presente en debris de cristaux ă peine verdâtre ou bru- 

nâtre; leur polychroisme est dans les coupes (Epaisseur 0,02—0,03 mm.) 

inappreciable. Il contient parfois des inclusions vitreuses ă boule et 

devient dans certains cas riche en interpositions de magnctite. La mâcle 

selon (100) est frequente et gencralement avec repstition. L'extinction 

mesurce sur une face presque parallele ă (010) est de 43%. La dispersion 

est celle normale. i 

L hypersth&ne se rencontre gencralement aussi en debris, plus rarement 

en petits prismes. Dans ce dernier cas les contours du cristal ont disparu 

et il est entour€ d'une bordure noire de resorption formee par la mag- 

nctite. Le polychroisme est habituellement faible, mais dans les cristaux 

ă bordure de magnctite il devient appreciable, 

(12) A, Micuer-Livy. Le Mont-Dore et ses alentours. Bulletin de .la ip i geolo- 

gique de France. 3. t. VIII, p. 831, 
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ng == vert plus on moins fonce, 

nm = jaunâtre, 
np = brun rouge tr&s claire. 

La bircfringence maximum est normale, ng—np = 0,013 environ, la bis- 

sectrice aigue negative. | 

La hornblende basaltique est moins abondante que les mincraux 

“precedents, toutesfois les rares sections, qu'on rencontre permettent de 

determiner presque tous les caracteres optiques de cette amphibole. Le 

polychroisme est tr&s vif, . 

ng = brun rouge "toncs, 

“nm = brun ou brun rouge, 

np = jaunâtre, 

Vallongement est positif, Lextinction ă psu pres 0%, la birefringence. maxi- 

mum depasse 0,050, Une section presque perpendiculaire sur ng, bis- 

sectrice obtuse, montre les clivages prismatiques caracteristiques des am- 

phiboles. La hornblende brune est presque toujours entource dune large 

bordure noire ferrique de resorbtion. 

Les phenocristaux de feldspath soit libres, soit en petites agglomerations 

appartiennent tous âux plagioclases. Leurs plages presentent les mâcles 

“habituelles; elles sont en gsncral tres riches en inclusions vitreuses incolores 
ou brunes et en grains de -magnctite; ges derniers montrent souvent une 

” disposition symetrique dans le cristal hote. 

- La composition de ces plagioclases varie, comme il resulte de L'âtude 

de leurs propictees optiques, entre celle dun labrador et celle d'une 

. anorthite. Sur la face [or10) ou sur des faces ă peu pres paralleles ă celle-ci, 

jai pu mesurer les extinctions suivantes: — 270, — 30%, — 3 40 (2); 

Lextinction maximum mesurce entre deux lamelles hemitropes de la mâcle 

de lalbite, dans la z6ne perpendiculaire ă [or0), est de 840. Beaucoup de 

sections montrent une bissectrice aigue positive, Des plages plus au moins 

perpendiculaires sur ng montrent, en employant la msthode introduite par 

M. FouqE, des angles de 340, 400 et 420, que fait le plan de axes opti- 

ques avec la trace de la mâcle de: Talbite. D'apr&s ces chiffres on voit 

que les cristaux de feldspath de premi&re consolidation appartiennent 

principalement ă un labrador-bytownite et ă une bytownite. 

Presque tous les cristaux de feldspath presentent une belle structure 

zonaire. Tantât le coeur des cristaux est plus basique que les znes ex- 

ternes, c'est le cas le plus frequent, tantot — et je ne peux citer quun 

seul exemple dune section determinable, — le centre du cristal zon€ E3E 

plus acide que ses bords. 

(2) Ces faces sont tre&s facile ă trouver; voir: A. Mrcaeu Liver. Sur les moyens 10 

de reconnaitre les sections paralleles ă gt des feldspaths dans les plaques minces des 

roches; 2% d'en utiliser les proprictees optiques. Comptes Rend. de l/Academie des 

Sciences. Paris, 1890, et Micne Lăvr. Etude sur la determination des feldspaths. 
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Une face [010) donna, pour citer un exemple pour le premier cas, au 

centre une extinction de—380%, donc anorthite; lenveloppe la plus proche 

s'ctegnait ă — 31%, angle caracteristique pour la bytownite, et le bord du 

cristal ă — 270, chiffre qui correspond ă un labrador-bytownite. Il est 

en me&me temps intâressant ă remarquer que les deux zânes periphsriques 

ne sont pas nettement separces, mais que lextinction roule insensiblement 

d'une zone ă Lautre, il y ă donc transition parfaite entre les deux termes 

de feldspath. Un autre exemple: Le plan des axes optiques dans une 

section normale ă ng fait au centre d'un cristal ă aceroissement zonaire, 

un angle de 340 avec la trace de (010), sur le bord j'ai pu mesurer 22. 

C'est donc un labrador-bytownite entoure dun labrador normal, etc. 

Le cas, ou le centre du cristal est plus acide que ces bords se refere 

ă une face (010) dont le coeur s'tegnait ă — 22” tandisque la zone d'ac- 

croissement presentait un angle de — 33%, fait qui correspond ă un la- 

brador ontours& d'une bytownite normale. 

Ies feldspaths occupent au point de vue quantitatif le premiăr rang 

entre tous les cristaux intratelluriques, puis viennent la magnctite, les 

pyroxenes, Lolivine et enfin la hornblende brune. 

Les debris de la roche volcanique, des lapillis scoriaces, minuscules, sont 

d'apres toute apparence moins abondants dans le tuf, que les phenocristaux 

Le premier temps dans ces fragments de roche est represente principa- 

lement par les plagioclases dejă decrits. L'6lement noir est plus rare, la 

hornblende basaltique p. e., na €t€ rencontre qu'une seule fois. Le second 

temps de consolidation, — la pâte, — est forme par de microlites de 

plagioclase meles ă des petits octa&dres de magnttite et noyes dans un 

verre tres developpe. La presence de ce verre et la petitesse des mi- 

crolites rendent dificile une exacte determination de ceux-ci; souvent elle 

est mâme impossible. Les microlites de feldspath sont parfois tr&s allonges 

d'autres fois applatis selon (010). Comme leurs extinctions sont, ă part 

quelques exceptions, relativement petits on doit concluire quiils appar- 

tiement ă landâsine. Toutes fois jai trouve dans un lapilli une section (010) 

d'une microlite, qui me permettait de mesurer un angle de — 24%, chiffre 

caracteristique pour un labrador-bytownite. 

Des microlites brunâtres d'augite sont en outre tr&s frequents. Li extinction 

maximum rapportee ă lallongement est de 42. | 

Dans tous les lapillis on rencontre le verre, dont il ă ete question plus 

haut. II est toujours color€: violac€, grisâtre, brunâtre, brun rouge au jaune 

brun. On trouve des lapillis formes presqu'exclusivement par ce verre 

differement color€, dans lequel on apergoit de rares microlites de feld- 

spath ou d'augite. Des petits grains de magnctite, souvent des jolis oc- 

tacdres sont abondamment parsemes dans la masse vitreuse; lorsqu'ils 

sont tr&s abondants leur taille diminue habituellement et une fine poussigre 
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noire impregne alors la pâte vitreuse, qui mâme en coupes minces patait 
* 

opaque ă premitre vue et sous un faible grossissement. 

Tous les debris des ces matcriaux de projection sont anguleux et aucun 

presente la moindre action d'un courant deau, tandisque les mincraux €- 

trangers ont ct€ comme on la vu plus haut completement roulâs; ils sont 

d ailleurs d'une fraicheur remarquable. Les produits secondaires se reduisent 

a peu de limonite et ă la presence d'une quantite toute ă fait negligeable 

de calcite et de quelques rares paillettes dun mica blanc. 

D'apres cette description petrographique du tuf on voit que nous avons 

ă faire ă une cincrite dont les matcriaux projetes proviennent des crup: 

tions andâsitiques. L/andâsite, qui a fourni les cendres, devait €tre rela- 

tivement basique, comme le demontre la forte abondance de microlites 

d'augite et le fait quune partie des microlites feldspathiques appartiennent 

au labrador. Ce sont donc les cendres dune andâsite, en majeure partie 
x „ augitique, ă hypersthene et parfois ă olivine, roche qui se rapproche des 

labradorites. 

La formule de cette andâsite devait ctre ccrite dapres la notation de 

M. Micaer-LEvy, 

Iu— FE, OA, Hate E as LR 

La provenance de ces cendres est facile ă ctablir. Dans le coin NW 

de la Moldavie, dans le districte Suceava, scleve un important massif 

de roches €ruptives tertiaires-— Călimani —dont les coulees sont separces par . 

des tufs; !epaisseur totale de ces formations depasse 1000 mttres. Ces roches 

ont ete determinces recemment par;M. Sava ATANASIU |2) comme des andesites 

ă pyrox&ne. Les cendres projet&es par ces €ruptions ont donne naissance 

ă la cincrite decrite. Ces materiaux ne sont dans aucun cas,et je le repet 

encore une fois,— charries par les eaux; des €tudes sur le terrain, pour- 

ront naturellement nous rensegner exactement sur les rapports strati- 

graphiques de ce tuf. 
M. V. C. Buruneanu professeur ă lassy a eu Pobligence-de me remettre 

dernigrement de nombreux galets de roches cruptives diverses, recoltes 

dans les alluvions de la Bistriţa. Ce sont principalement des andâsites 
dont quelquesunes des andâsites augitiques; comme cristaux du premier 

temps on distingue des labradors-bytownites, de Lanorthite et de laugite. 

I/hypersthene manque dans certaines coupes mais est au contraire tr&s 

frequent, meme abondant dans dautres. La hornblende basaltique est 

assez frequente mais gencralement resorbee et entouree par une bordure 

„de fer oxydule, qui la remplace parfois completement; je n'ai rencontre 

(1) A. Mrcner Levy. Structure e classification des roches cruptives. Paris. 1889. 

(2) Sava Arasasro. Studii geologice in districtul Suceava. Bull. soc. de științe. 

p. 69 et p. 70.189, 
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a aussi une labradorite ă augite et olivine. Ci 

Les tufs andesitiques paraissent, d'apres nos connaissances actuelles, se 

trouver seulement dans la Haute-Moldavie. 

Le Palla—tuf dacitique—au contraire, dont la presence en Roumanie 

a ct€ signale pour la premitre fois par M. Pimp (1) est tres developpe 

dans Lhelvetien de la Moldavie et de la Valachie (2). 

A ntre connaissance il n'existent pas d'autres roches €ruptives ou tufs 

tertiaires en Roumanie. M. M. DRăĂGHICEANO (3) met bien dans sa carte 
gcologique un prointement de roches volcaniques pres de Bumbesci dans 

la vallee du Jiu, mais c'est en vain que jai cherche de decouvrir ce pointe- 

ment qui devait se trouver au milieu des marnes mioceniques. La roche 

eruptive la plus jeune que jai rencontr& dans cette pia est un diabase 

qui traverse le jurassique infcrieur. 

" LABORATOIRE DE MINERALOGIR ET PEPROGRAPHIE 
DE L'UNIVERSITE DE BUCAREST 

Nouvelle espăce du genre Coptosoma de la faune palsartique 
| culac | „PAR 

A. L. MONTANDON. 

C. Putoni nov. sp. Noir brillant; finement et assez densement ponctu€, 

avec deux grandes taches sur la base de LEcusson, la marge elytrale, un, 

double liser€ sur le bord posterieur de lecusson, le connexivum et une 

tache sur le bord de chaque segment abdominal, su beau rouge o- 

range, vif. 

Tâte 9 mâdiocre, entizrement noire; aussi longue que ice entre les 

yeux; un peu plus large, yeux compris, que 'le tiers de la plus grande 

largeur du pronotum. Yeux transverses, tres proeminents. Joues dirigces 

presque droites en avant au devant des yeux qu'elles depassent d'environ 

une fois et demi le diam&tre longitudinal de Loeil, brusquement conver- 

(1) Ueber das Neogen Becken nârdlich von e Eos (Wallachei). Jahrb. der k. k. 

gcol. Reichsanst. 1877. 

(2) Saga Srerănescu. Etude sur les terrains tertiaires de Roumanie. Lille. 1897 

p. 95; lctude microscopique du palla de Roumanie a cte faite par M. L. Beernano 

(3) Geologische Ubersichtskarte des Konigreiches Rumânien. Jahrb. der k. k. geo- 

Reichsanstalt. 1890. 
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gentes et confluentes devant le tylus. Bord antcrieur de la tete subtronqu€. 

Surface des joues legerement concave, assez fortement ponctuce et ridce 

obliquement au devant des yeux. Tylus avec quelques rides transversales 

tres superficielles. Vertex brillant, assez superficiellement et irregulizrement 

ponctu€, ride. Il est probable que chez le g, inconnu jusquwă present, la 

tete doit-âtre encore plus developpee. que chez la 9. 

Pronotum entierement noir, assez attenuc en avant avec les cotes. la- 

teraux assez regulitrement arques en dehors, imperceptiblement sinu€s 

derritre les! dilatations latcrales peu explanses et non limitees ă leur cote 

interne; ă ponctuation tres dense sur les cotes lateraux et le long du 

bord anterieur; plus faible, presque nulle, sur la place des cicatrices de 

la partie anterienre; un peu plus dense et confuse derrisre la place du 

sillon transversal feie par une legere depression tr&s superficielle. 

Partie visible de la corie rouge orange, lisse, calleuse sur la marge ; 

brune noirâtre et ponctuce sur langle interne. 

Espace basilaire de. Lecusson large, legărement calleux, bien limite en 

arrizre par une. depression bien visible sur les cotâs mais tr&s superficielle 

ă pein€ marquce sur le milieu du disque; orn€ de chaque cote sur ses 

extremites dune grande 'tache rouge orange presque entizrement lisse ; la 

partie noire centrale finement et deasement ponctuce ridee, un peu plus 

large que Lune des taches-rouges. La surface de Pecusson, derriăre Vespace 

basilaire, finement et assez densement ponctuce, cette ponctuation un peu 

plus faible, tres superficielle sur le milieu du disque, avec un double liser€ 

rouge brunatre le long du bord posterieur. 

„ Connexivum rouge orange, lisse, calleux. Abdomen noir brillant, den- 

sement ride ponctu€ avec une petite callosite lisse, rouge orang€, ă langle 

anterieur externe de chacun des segments; cette petite callosite oblique 

touchant en avant le connexivum, ne stendant pas en arritre sur la 

seconde moitic des segments. Poitrine noire mate. Pattes entitrement noires 

brillantes, les genoux et les tarses un peu rembrunis; les tibias tres su- 

perficiellement sillonnes, couverts de petites soies dorces tres courtes, un 

peu plus denses vers l'extremite. Antennes assez robustes avec des soies 

pales, les trois premiers articles jaunes rougeatres, le troisicme un peu 

rembruni au sommet;, les deux derniers articles noirs. 

Longueur 4,2: largeur 3,7 millimetres. 

Akbes, Syrie, deux exemplaires 9, collection de M. le Dr. Aug. Puton 

et la mienne. 

Je suis heureux de dedier cette nouvelle esp&ce paleartique ă notre cher 
maître qui a eu la gencrosite€ de men ofirir un exemplaire. Tres voisine 

de C. Coszale Szal elle sen distingue par les taches rouges lisses et cal- 

leuses de la base de l'€cusson; chez C. Coszaze Sal lespace basilaire tout 

noir est aussi entizrement ponctu€; par les taches rouges, lisses, calleuses, 

des bords de labdomen qui n'existent pas chez C. Costale Sza/ ou l'ab- 
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domen est entitrement ponctuc jusquau connexivum; enfin par la taille 

tr&s legtrement plus forte; Lunique 9 de C. Cosraie Sal que jai eu sous 

les yeux de la collection de M. Puton atteint ă peine 4 millimâtres et 

chez cette dernitre la tâte n'est pas aussi carrement tronquce en avant. 

II est probable que la connaissance du d, nous donnera plus tard quelques 

caracteres differentiels dans la forme de la tâte et peut tre aussi dans 

celle de la pice genitale. 

La collection de M. le Dr. Aug. Puton poss&de un exemplaire $ de 

C. scutellatum  Fourc. Reut. Montand. = Clobum Fabr. Stal provenant de 

Ain-tab, Syrie, parfaitement conforme au type europeen; puis un autre 

exemplaire €galement 9 provenant de Hongrie, qui repond assez bien ă 

la description de C. anazolicum Zlorv. avec le bord externe des dilatations 

laterales du pronotum €troitement brunâtre, la marge clytrale pale jaunatre, 

a peine rembrunie vers la base et qui a en outre la partie posterieure 

de l€cusson ornce de chaque cote dune assez grande tache rouge bru- 

natre foncee, arrivant jusque sur le bord posterieur; mais l'€tat meme de 

ces taches tres malimitees, dont Lune est moins claire et sensiblement 

moins ctendue que lautre, est une preuve de l'tat immature de linsecte 

lorsqu'il ă €t€ capture et confirme encore Lopinion que jai 6mise au 

sujet de Linvalidation de C. arazolicum /lorv. (Ann. Soc. Ent.Belg. T. XL. 

1896, p. 131). 

SUBSCRIERE PENTRU STATUIA LUI LAVOISIER 
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INSTITUTUL METEOROLOGIC DIN BUCURESCI 
LUNA IANUARIE 1898 st. n. 

Director: STEFAN C. HEPITES. 

Inălţimea (Ea one stiu E eee nivelului m e rei 82 metri. 

Temp. m t lut | Umedela| 24| e = E: int SI [ENE 
2 iza sta e a za ao 5 o solului Co E o a az E ze 

eo aa | | Ile Sala alge FENOMENE DIVERSE | 
s i A PI ză Bei == Adincimel z=| 2 A a 9-a EA 

EISA | |sElaloelacela elle | 28 lselâlse 
E a [El sas 30 cm|60 cm| Z AŞ |3e, ali Eee) | 

= 

03.5] - sal. 4. sa 8.8| 4.7] 3.2 l1co] —|-2.0|- g.ol-o.7: 2.2]ro.0| wsw |0.0| — oo, —0, V2a—p. 
05.0] -4.01-4.4- 5.5] 1.1 3.1lroo| —[-2.0|- 5.5]-0.0 2.1[ro.0] wsw [0.8] — ga X], "a—p, va 
04.7 4.61 pa. 5.9| 2.3] 3.3100] —]| o.$|- b.ol-o 5! 2.1]ro.0] wsw [0.8] — olix] Aa Sp 
65.4] o.0l 1.5- 4.3| 5-8[4.0| 97| —] 2$5|- 4.5|-o.3| 2.1]ro.o| wsw | 1.2[1.0 A jo VA a-10h,—210*--p,D'a. 

)3.2| -0.5| 1.0|- 1.9| 2.9|42| 94| —| 4.0l- 2.2] o.0| 2.1] 9.7| wsw | 1.0] —lo.o]zia,—0p. 
-0.4| 0.5|- 1.3| 1.8[4.1| 93| —| 1.5|- 2.0] o.0o| 2.2]roo| wsw [3.71 —[o.o] . 

I.0| 3.7|- 1.0| 4.714 5| or] o.8[rr.4|- 3.5] o.1| 2.1] S.3| xe 1.5| —|o.1|—0 p. 
0.3] 1.2|- 2.1| 3.3|4.8lroo| —[ 2.8|- 2.0] o.1| 2.3|ro.0| ssw |3.5|o.2] o.r220a, 2210-1130, porn —r. 

I.9| 7.0|- 1.8| 9.4] 3.7| 70| 7.0|17-0|- 5.5] o.1| 2.3| 1.71 wsw |3.2| —l|o2[—0a. 
0.4| 3.0|- 1.3| 49] 3.4| 72| 4.5|rq.o|- 4.5] 0.4] 2.4| 3.3] ese |2:5] —lo.9]—ta, —tp. 

9] -r.4| 3.3|- 5.2| 8.5] 3.5] 80| —|rz.s|- o.5| 0.0! 2.5] 6.7] ssw |2.7| —| r-4l—ta, —ca,p. 
- 1.0| o.5|- 2.4| 2.9[4-0| o4| —| 4.1|- 2.5] 0.7] 2.5]to.0] ssw [4.0] —[o.2]|—0a, —0a, p,owa—r6h. 

I.5| 6.0|- 3.1| 9.1] 3.8| 73| 3.0|i4.4|- 02] o.8| 2.5] 8.3] ssw |2-4| —[o.rjivta, —2a, 220,1 7"40”"—roh5o”. 
2.3] 4.7|- 1.0| 5.7|4-2| 75| 1.6[14.5|- 5.4] 0.9| 2.0] 8.3] we |0.4|0.4] 1.70 ro”-—rr*20",_mrq'— p. 
1.0| 54|- 0.4| 5.8]4.1| 79] 7.0[12.31- 3.4] 1.2| 2.0] 2.7] ssw 15.3] —|r.5—tp. 

9.4| 5.5|- 4.4| 9.9] 3.7] 77| 5 4|t3-5|- 7.5] 1.1| 2.0] 3.7| ssw [3-5] —]o.0[—ta, 
-0.9| 4.3|- 5.9|:0.2| 3.4] 78| 7.5|10.0|- 9.3] 1.0| 2.7] 3.3] rue [3.85] -|r.oj—ta, —0a,p. 
- 1.5] 1.2|- 4.3| 5.5] 3.0| 585| -—| 4.c|- 9.3] o.9| 2.7[io.0| wsw [2.2] —[o.2[—ta. 
- 1.8|-0.8|- 3.0| 2.2] 3.11 70| —] 1ol- 3.1] r.oi 2.7lrooj wsw |31]—[o.0 

- 4.3|-2.7|- 5.0| 2.9|2.9| 87| —l-o.z|- 9.5] 0.9! 2.7] 0.7] wsw [35| —[o.0|—2 p. 

5I= 4.3|-0.8|- 7.8| 7.cț3.3/ 95| ral 9.5|--o5| 0.7| 2.7] 3:3ţ wsw |3.0| —lo.1] 9,0 a, —0p. 
- 2.3| 5o|- 8.0|13.c[-2.0| 04| S.a]rr.s|- 9.5] o 5! 2.0] r.o| wsw 15.5] —[o.0]—t a. 
„1.8| 82|- 1.8|10.0[2.5| 51| 2.3[15.0|- 5.5] 0.0] 2.5] 0.c| nxw [59| —]i.2l—0a, Z,X 3. 

- 0.7| 0.4|- 7.2|13.6|2.1| 50| 7.o[r3.o|- 9:41 0.0] 2.4] 2.7] wsw [6.3] —]2.0|_m r2"—r6h. 
c|- 0.4| o.o|- 7.5| 7.5[o0.9| 31] 3.3] 2.0|- ro.8| o.7| 2.3] 5-3] nxw |5.5|2.4| 1.0[[g], Xo,t a, m o"—rz?, 

7.0|- 1.7|- 12.5|to 8[0.7| 20| 8.85] 8.2|- 15.4] 0.3| 2.4] 30| nnw | 3-8] —] 1.41%], 

7.1] 1.1|- 14.115 2] 1.1| 42| o.1| oo|- 15.5] o.1| 2.2] 1.7] wsw |4.2| —| 1.20 15"50" "—p. 
-2.8| 5.0|- 12.1|17.1] 1.9| 47| 7.3|11.0|- 14 o[-o.1| 2.:] 5.0] wsw [0.3] —| 1.2[(D1 9"—9"20"; wir8—p. 

0.0| 5.4|- 1.0| 7.0] 2.2| 48| q.olrs.o|- 7.0] o.o| 1.9i 53| sse [3.2] —| r.olw: e, 
I.4| 9.0|- 5.7|15.3|2.9| 57| 6.4|17.0|- 7.8] o.0| 1.5] 3.7] wsw |5-2l—|18| . 
8.85|14.2| 0.0[14.2] 3.0| 41] 3.7[20.2]- 2.1] o.1| 1.9] 9.0] ww | 68| —| 3.8] __mo'—r3b. 

3.2|- 1.1! 2.8|- 4.$| 7.01 3.2] 7aluoo.6l S.ol- 7.0l o.4! 2.4 0.5 wsw 13.714.601 25. 

Luna Ianuarie a fost caracterisată în tâtă țara printr'o cantitate escesiv de mică de precipitațiuni atmos- 
și printrun timp prea puțin friguros. Temperatura a fost în mijlocii cu 397 mai ridicată ca valorile nor- 
n Moldova ea a întrecut chiar peste 5 grade aceste valori. Cu tote acestea, în prima și mai ales în ultima 
au fost câte-va dile frigurose Decada a doua a fost cea mai căldurâsă, cea mai rece a fost a treia. Cea 

borită temperatură înregistrată în cursul lunci a fost 19% la Păncesci Dragomiresci lângă Roman în diua 
iar cea mai ridicată valdre a temperaturei a fost + 15% la Heresci în Ito, în diua de 31. 
Dile de iarnă ai fost în mijlociă câte 5. Dile de îngheț forte multe. 
In primele 2 decade cerul a fost în mare parte închis în totă țara. Ceaţa deasă a fost în multe zile; une- 
a fost însoţită de chiciură grosă, mai cu secmă în primele dile ale lunci. In decada a treia a fost timpul 

s mult mai uscat şi luminos. Vînt tare a bătut de multe ori; în ultima decadă a fost un viscol general cu 
“zăpadă. Barometrul a variat mult şi s'a meținut ridicat în tot cursul lunei. 
Cantitatea de apă ce s'a adunat a fost în mijlociă în tâtă țara de 9 milimetri în 2 dile. De obiceiă în 
e cad 50 milimetri. Grosimea stratului de zăpadă a variat între 15 — 40 cm. la munte şi în Moldova, la 

e abia 5 cm. In mijlociă solul a fost acoperit cu zăpadă în timp de 3 dile. Dunărea de la 'Herșova la mare 
st înghețată în 2 rânduri. 
- In diua de 13 la 5 ore dimineța s'a simţit la Caracal un slab cutremur de pămînt. 
Eclipsa parțială de sâre de la 22 Ianuarie a fost observată la Bucuresci în bune condițiuni atmosferice, 
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Luna Februarie a fost cu mai mult de 2 grade și jumetate mai căldurosă ca de obiceiii. Ep Ada a do 
fost cea mai frigurosă Cea mai căldurâsă a fost decada întâiă și mai ales primele ei dile. d 

Cea mai coborită temperatură din întrega țară a fost — 180%4 la Mamornița în diua. de (pi iar cea mai 
cată | 15% la Constanța în diua de 6. 

Dile cn îngheţ au fost multe. diu care ai fost în mijlociă numai 5 de iarnă; 
câte 8, dile de iarnă. 

In diua de 23 din causa ceței forte grose după mare, vaporul « MeZeor» împins şi de un Vint tare. si 
de stânci aprope de termul Bulgariei și a făcut naufragiă, 

Presiunea atmosferică s'a “menţinut cu aprope 3 milimetri mai coborită ca normala. Vint tare a bă 
mijlocii în 5 dile. La sfârșitul decadei întâia a fost viscol în Moldova și Dobrogea. 

Apa cădută în mijlociiă în tâtă țara a fost de 28 milimetri; cantitate ce se apropie de valârea n 
In Moldova a fost mai puțină apă, Zăpadă în genere puțină. Grosimea stratului de zăpadă a fost coprinsă 
1-—10 cm. In Dobrogea în dilele de 13 şi 14 ca a ajuns de la 20—42 centimetri: Solul a fost acoperit cu 
în mijlociă în 7 dile. Dunărea n'a fost înghețată de cât în prima di în părțile de jos ale sale. Nivel 
a fost_cu mai bine de un metru mai scădut de cât de obicei în cursul acestei luni, : 

în Moldova de sus aă 
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Membrii societății "şi aduc aminte că îndată după numirea ilustrului şi 
 venerabilului învetat frances A. Bechamp, ca membrul nostru de ondre, 

d-sa sa grăbit îndată a ne trimite o mare parte din publicațiunăle sale. 

Am arătat la acea epocă marele rol ce a exercitat prin descoperirile şi * 

vederile sale, în evoluțiunea ideilor nostre relativ la fermentațiune. 

_ Am arătat că el a fost nu numai emulul dar întru cât-va chiar pre- 
„E 

cursorul marelui Pasteur. 

Acesta acoperise, fără de voia sa de sigur, cu lucrările și scola sa, vesul- 

" zatele obținute de Bechamp. Timpul, care în chestiunile de prioritate în 

sciintă remediază cu certitudine înjustitiile create de curentele stabilite la 

am moment dat în jurul unei alte persone, mai curînd de câl se crede, 

a dat dreptate lui Bechamp. 

Pentru a satisface plăcerei colegilor şi a le procura Și o pagină instruc- 

tivă, publicăm la locul de ondre alăturata epistolă a lui Bechamp care cu 

Z0!ă vîrsta înaintată, cu 10te suferintele unei lungi afectii;, păstreză vtoi- 

77 Toy 

4 
4 

P. 

“3 

j 
i 

“i 
d 

- ciunea tinereții în ce privesce cercetarea în expunerea adevărului, pe lângă 

„că posedă în mod admirabil tote datele campaniei sciintifice, lungi și Şlo- 

 7i0se, ce a percurs. 

ul: 

LA FERMENTATION SANS LEVURE 

Paris, le 3 Mai 1808, 

= Monsieur et honore confrere, 

Vous avez eu lamabilite de venir me communiquer votre article de la 

Revue de Chimie Industrielle, du mois de mars dernier, intitule: Ja fer- 

 mentahon sans levure. Vous m'avez demande de le lire avec attention, 
rd 
Pie parce que vous vous y ctiez efforce de rsumer en quelques pages Ictat 

l 
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de la question, en Allemagne, touchant Zerplication du phenomene de la 

Jermentation alcoohgue du sucre sous linjluence de ia levure. 

Vous avez fait plus: vous m'avez rappele certaines de mes Communi- 

cations ă la Societe chimique sur les fermentations, notamment sur origine 

et la fonction des zymases, en particulier de la zy7kozymase, le ferment so- 

luble que le globule de levure contient et qui lui sert ă intervertir le sucre 

de canne. Enfin vous avez eu la gencrosite de me faire lhonneur de me 

demander d'exposer ma manitre de voir concernant les experiences de M. 

Buchner sur la levure broyee, et sur la decouverte par ce savant de la 

substance active de cette levure designce par lui sous le nom de zymase. 

Je vous ai exprime ma gratitude pour votre gâncreuse autant que dc- 

_licate demarche, mais je vous ai dit en meme temps que les questions 

soulevces par M. Buchner ctaient trop hautes, lices ă trop de mes propres 
3 

recherches; lies aussi ă trop dinterets, soit de science pure, soit meme 

de science appliquce ou de personnes, pour pouvoir âtre utilemeni traitces 

en quelques pages d'un travail ccourt€. 

En effet, dans lctat actuel de Lopinion publique, consequence de lo-: 

pinion manifestee par les savants, dans les Academies et Socites sa- 

vantes, dans les chaires des Facultes, dans les Revues et Journaux meme 

politiques, comment pourrais-je sans developpements necessaires sulfisants, 

avec preuves historiques ă Vappui, affirmer que les decouvertes attribues 

ă M. Buchner, ă M. Naegeli, ă M. Pasteur. etc., que vous avez cites, ne 

sont, dans l'ensemble, que la consequence, la confirmation et mâme Pap- 

plication de faits qui n'ont pas te decouverts par eux, mais que jai suc- 

cessivement publies comme les resultats de recherches dont le point de 

depart remonte ă 1854, &poque ot M. Pasteur n'avait encore rien ccrit 

sur les ferments? Comment pourrais-je assurer aussi que lorsque M. Naegeli 

distingue les fonctions des ferments organises de celles des ferments so- 

lubles, il ne fait que souscrire ă la distinction que jai €tablie en 1857, 

en montrant que le ferment soluble qui interverti le sucre de canne, ctait 

le produit de Lune des fonctions du ferment organise, ă une cpoque pr€- 

cisement ou M. Berthelot ne croyait pas encore que le ferment alcoolique 

Etait necessairement organisc et ou M. Pasteur assurait que le ferment 

lactique et la levure de .bitre &taient les fruits de la generation spontance? 

Comment, enfin, pourrais-je soutenir que Lexplication des resultats de 

experience de M. Buchner est virtuellement, sinon explicitement dorince 

dans une Note sur la fermentation alcoolique publice en 1864, si je ne 

le peux prouver? | : 

En fait les donnces de Lhistoire sont un peu ci all ou mecon- 

nues, surtout depuis environ trente-cinq ans, touchant le sujet si interes- 
sant et encore si peu compris des phenomenes dits de fermentation. 

Remontons done aux sources et, pour Gviter le reproche de partialite 

patriotique, rappelons ces deux jugements de Liebig: 

i 2 Sinai iaz i 
73 

! Pihe -s ai A osie 
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A propos de la thcorie des €quivalents il scria: 

«C'est la sagacite d'un Allemand qui l'a decouverte: le nom de Richter 

sera aussi imperissable que la Science! 

“Et ă propos de lisomorphisme decouvert par Mitscherlich: 

Cette belle decouverte fut faite par un Allemand! 

C'est tr&s bien et cest tres vrai. 

Bien que la science, comme on la dit, nait pas de patrie, imitons 

Liebig, et, pour en revenir aux ferments disons, nous aussi, en bon 

Frangais : : 

_ Cest la gloire immortelle de Lavoisier d'avoir donne, comme une ap- 

plication de sa methode et de ses fondamentales decouvertes, la veritable 

_ explication chimique de la fermentation vineuse, en liant la decomposition 

du sucre ă celle de la eute de biere, demontree substance quaternaire 

 azotee. 
î. _ Cest la gloire starea le de Cagniard de Latour, un physicien, d'avoir 

congu que le phenomene de la fermentation alcoolique du: sucre est lise 

non pas ă la nature azotee de la levure de bicre seulement mais ă lor- 

ganisation, ă la vegctation, cest-ă-dire ă la vie des globules de cette levure 

: que Desmazicres avait dejă signales sous le nom de wcogerma cerevisie 

Et il convient de dire que ce fut la gloire de Schwann d'avoir adher€ ă 

la doctrine de Cagniard; et, de plus, d'avoir tente Wexpliquer la production 

du globule de levure en invoquant I'hypothăse des germes de lair, jadis 

imagince par Ch. Bonnet, et invoquce par Spallanzani contre la gencration 

„ spontance. 

„C'est la gloire immortelle de Payen et Persor davoir decouvert la 
| diastase de lorge germee et d'avoir demontre qu'elle est agent de la 

saccharification de la fâcule dans cette orge et de la fecule isolce. Ils ont 

de plus, le merite de ne l'avoir consideree que comme un râactif d'une 

>. tare energie, sans lui donner le nom de ferment. C'est la decouverte de 

„la diastase qui ă conduit Robiquet ă celle de la synaptase des amandes, etc. 

„Et cest la gloire immortelle de J.—B. Dumas davoir congu et osc 

„ cerire, des 1843, ceci: de 7âle gue foue de ferment, 1ous les animau le 

 ouent; c'est-ă-dire que de mâme que les animaux consomment les ali- 

„ ments, la levure consomme le sucre et dans la cuve du brasseur aussi 

„des maticres azotees. 

: Telle est Ihistoire frangaise de la fermentation. 
4 “Si jai quelque merite, c'est d'etre reste dans la tradition francaise, c'est 

„de mtre inspire de lctonnante conception de Dumas et de Lavoir, il y 

a bientot trente-cing ans, fait passer du domaine de Ilhypothese dans la 

„ rcalite des faits experimentaux. Oui, c'est cette conception geniale de Dumas 

qui me fit comprendre et demontrer ensuite que la fermentation, c'est le 

phenomene de nutrition s'accomplissant par le globule de levure dans le 

globule, de meme que par lanimal dans Lanimal. Bref, la levure gzoere 
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le sucre: cest pour cela quelle fait sa zymase comme lanimal sa pepsine; 

elle absorbe ce quelle a digere, elle asszmz/z ce quelle a absorbe, puis 

comme lanimal elle desasszmz/e et €/imine les produits desassimiles, les- 

quels sont dits les produits divers de la fermentation. C'est ce que jai 

appele la Z/eozie physiologique de la fermentation. C'est ainsi que pour 

moi la fermentation a cessc d'âtre un phenomene sans analogue, et que 

les ferments organises ont cess€ d'âtre des âtre singuliers. | 

Voilă, Monsieur, la consequence qui decoula pour moi de la conception 

de Dumas, rien qu'en tenant pour certain que la levure de bigre est un 

ctre vivant comme un autre, et qui pour vivre, comme disait Dumas, doit 

consommer des aliments appropries ă sa nature. 

La fermentation est donc un phenomene du mâme p(0rere que le ph&- 

nomene de nutrition dans les animaux. 

Si cela €tait compris, on ne parlerait pas de fermenratiou ia 

puisqu'il n'y a pas de nutrition sars un ctre qui se nourrit; quil n'y a 

pas de digestion sans la zymase approprice produite par Leâtre qui digăre 

pour absorber, assimiler, etc. Cela seul m'avait suffi pour distinguer les 

erments solubles ou zymases des ferments organises, ceux-ci ctant les 

producteurs de ceux-lă. 

En resume, dans la theorie physiologique de la fermentation, dire fer- 

mentation sans levure, c'est comme si lon disait nutrition sans ctre or- 

ganis€ vivant. A 
Mais pour mettre cela en &vidence et demontrer que dans les exp€- 

riences de M. Buchner lalcool ne se produit pas sans levure, îl faudrait 

les resultats experimentaux qui ont fond€ la theorie physiologique de la 

fermentation ! 

Les progrăs de la Chimie industrielle ont ct€ et restent li6s aux pro- 

gres de la Chimie pure, et de ses theories. Je suis convaincu que les 

industries de la fermentation tireraient de grands profits de la connais- 

sance plus exacte des faits de la theorie qui decoule de la conception 

de Dumas. 

Je suis dispos€ ă vous aider. 

Je vous remercie, Monsieur, de votre aimable demarche. Astea, j je vous 

en prie, lexpression de mes meilleurs sentiments confraternels. 

A. B6champ. 

A. MonsieuR Cu. FRANCHE, INGENIEUR-CAIMISTE, SECRETAIRE DE 
LA REDACTION DE LA Revue de Chimue Industrielle. 
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PROCES-VERBAL 
al sSedinței de ia 17 Marte 1898. 

4 „Şedinţa se deschide la orele 83/, sera sub președenţia d-lui vice- preșe- 

dinte, d-r A. O. Saligny. 

Se dă citire procesului-verbal al ședinței trecute, a cărei redactare se 

“aprobă. 

In urma votului unanim al societății relativ la admiterea de membrii noi 

propuși în ședința trecută, d-l Președinte proclamă ca membrii titulari pe: 

”, D-ra Cancicov, licențiată în sciințele naturale 

bi D-l d-r Proca 

i » Anghelescu farmacist 

, Writting . 
»  Tăringer a Bucuresci 

» Vespasian Si 

» d-r Furtună, medic-şef veterinar, 

>» inginer Ghirgiu, strada Regală No. 11. 

„In același timp anunță și presentațiuni de noi membrii. 

D-l Secretar-general presintă societăţii publicațiunile venite în timpul 

de la ultima sedință și dă citire în parte corespondenței, ce privesce mai 

mult administraţia și redacția buletinului. 

D- prof. Vlădescu face o comunicare asupra Plore cryplogamice a Ro- 

mâniti. D-sa nu face de cât să continue lucrarea regretatului prof. Brinză 

și în acestă ședință presintă o parte din studiul întreprins asupra colec- 

 ţiunei institutului botanic de la Cotroceni "și promite că în curând va 

face cunoscute și cele-lalte cercetări întreprinse în acest institut In același 

timp gresintă un herbar de cryptogame vasculare, în care se observă o 

„mulțime de specii noi, nemenţionate încă până acum în România. Eșan- 

tiânele au fost adunate în multiplele excursiuni întreprinse în totă țara. 

D-l Popovici-Lupa comunică societății resultatele căpătate în nisce în- 

_cercări cu îngrășăminte — chimice și gunoi — făcute pe domeniul șcâlei 

centrale de agricultură. D-sa a constatat că punându-se gunoi pe jumetate 

descompus chiar 120 mii kgr. la hectar, totuși se obţine o producţiune 

bună, pe când în teorie se admite că 4o — 69 mii kgr. la hsct. e vătă- 

mător plantelor. Tot de odată arată cum salpetrul de Chili are fârte 

multă influență asupra producțiunei. Experiențele au fost făcute mai ales 

asupra porumbului şi sfeclelor de diferite varietăți. 

D-l d-r Istrati, e de părere că asemenea experiențe să se facă și cu alte 

cereale și îngrășăminte, bună-dră asupra grâului prin suprafoslaţi. D. Po- 

povici spune că asemenea cercetări sunt deja făcute de d. Roman, care 

în o ședință viitore le va face cunoscute, 

r- 
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D-l G. Munteanu-Murgoci presintă din partea d-lui profesor Mrazec un 

studii asupra Jadeitizei. Autorul, bazat pe eșantionele găsite în Alpii Oc- 

cidentali — cel studiat de d-sa provine din Piemont — și repartiția instru- 

mentelor primitive de acestă piatră găsite în palafitele elvetice şi în totă 

Elveţia, conchide că acestă rocă trebue săși aibă gisementul în zona mun- 

telui Rose. Constituţia geologică a acestei regiuni e după tâte probabilită- 

țile asemenea cu a regiunilor asiatice, unde gisemente de acestă rocă au 

fost studiate. După studiul microscopic al acestei roce crede, că eo rocă 

metamorfică din grupa  șisturilor foarte cristaline ale Alpilor Occidentali. 
Din causă că e constituită principalmente din Jadeit—un piroxen. sodic— 

numesce acestă rocă Yadeitiză. 
D-l d-r Istrati presintă din partea d-lui Mateescu un studii asupra be- 

rei indigene, din care se conchide că berea nâstră se apropie forte mult 

de berile străine (germane). 

Apoi d-l dr. Istrati întreține Societatea asupra reactiilor aldehidelor. 

Se crede că alcoolul ordinar datoreză proprietăţile lui toxice în mare parte: 

impurităților, ce pot fi pe lângă alcoolii superiori, eteri, baze amoniacale, etc., 

dar mai ales aldehidelor. Pentru caracterisarea aldehidelor în alcooluri, ai 

fost indicate în timpul din urmă câte-va reacțiuni colorimetrice de către 

Bartet. D-l dr. Istrati sa ocupat de acestă cestiune și a complectat tabela 

lui Bartet, găsind reacțiuni frte sigure și frumose, prin care se pote releva 

aldehide până la 1/100000 din alcool. A format și tabele de reacțiuni așa 

că se pâte procede la o separaţiune calitativă a aldehidelor. 

Şedinţa se ridică la orele 11 sera. 

p. Președinte, A. O. Salieny. 

Vice-secretar, G. Maunteanu- Murgoci, 

PROCES-VERBAL 
al Ședinţel de la 30 Martie 75998. 

Ședința se deschide la orele 9 s. sub președinția d-lui dr. A. O. Saligny, 

vice-președinte. 

Se dă citire procesului-verbal al ședinței trecute a cărui redacțiune se 

aprobă. 

In urma votului afirmativ al Societăţii relativ la admiterea membrilor 
propuși în ședința trecută d-l Președinte proclamă ca membrii titulari pe d-nii 

Dr. Assaky, 

Zach. Panțu, conservator la Institutul botanic Cotroceni, 
Sim. Radian, preparator  » > > » 
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Cu acestă ocasiune anunță Societăţii presentațiuni de noi membrii. 
D-l Secretar general, presintă Societăţii publicațiunile venite în ultimul 

„timp ia bibliotecă și face cunoscută corespondența, ce privesce în special 

administrația buletinului. Citesce o adresă din partea d-lui dr. M. Jaquet 

prin care înainteză actele justificative de cheltuirea sumei din sub ven- 

 ţiunea dată de Societate pentru studiul faunei României, precum și re- 

sultatele căpătate în acest studii; în acelaș timp pentru ca lucrul început 

cu așa succes să nu fie zădărnicit în mersul lui, rogă Societatea a-i în- 

cuviința și anul acesta suma de 1.000 lei necesară pentru continuarea stu- 
dielor. Societatea având în vedere folosele sciințifice, ce d-l dr. M. Jaquet 

„aduce țărei și sciinței prin neobosita d-sale muncă în acestă direcțiune, 

acordă fără discuțiune subvențiunea de 1.000 de lei pentru continuarea 

studiului faunei române. 

D-l Petricu, membru în comisiunea de cercetarea memoriilor presintate 

în concursul pentru premiile «d-r Istrati,» dă citire raportului înaintat de acestă 

comisiune. Au fost 73 membrii între cari numai doui din Transilvania. 

Cum nici unul nu se ridică cu mult de-asupra celor-lalte, iar destul de 

meritorii se presintă mai multe, propune în numele comisiunei de cerce- 

tare, ca cele trei premii puse să se repartiseze la 6 lucrări găsite cele mai 

bune. A 
Societatea admite și declară ca premiaţi pe: 

“D-nii 7. Moraru, înv. c. Tesila Prahova; 

Dim. Rizescu, înv&țător, com. Plevna, R.-Sărat, fie-care cu câte 9o lei; 

iar d-nii: 

Preot W. Bărzeanu, corn. Zavalu, Dolj: 
M. Lupescu şi I. Teodorescu, înveţători, com. Broșteni Suceva; 

M. Dalabau, învăţător, com. Valea-secă, Putna; 

G. P. Salviu, învăţător, com. Smulţi, Covurlui, fie-care memoriu cu câte 

so lei. 

D. dr. Istrati, mai instituesce dou& premii pe acelaș subiect «Croma-: 

tica populară»: unul de 150 lei și altul de 100 lei pentru memoriile ce 

vor veni din Transilvania și Basarabia. 
D. prof. Vlădescu continuă cu contribuțiunile la Jora cryffogamică a 

României și [inesce cu felicineele în care a găsit în planotalose 12 genuri, 

„cu 34 specii, cu 106 forme, dintre cati 26 forme noui. În tuberotalose gă- 

sesce 2 genuri, cu 4 specii, cu 26 forme dintre cari câte-va noui. 

„In acestă ședință sa reales biuroul pe anul 18983-—99 înlocuindu-se ca- 

sierul prin d-l A. Henţescu, farmacist, Lipscani (Loco). 

D-l Casier, expune Societăței starea casei și râgă pe d-nii membri să se 

grăbescă cu înnaintarea cotisaţiei pentru ca interesele Societăţii să nu sufere, 

Şedinţa se ridică la orele 11 s. 
p. Președinte, D-r A. 0. Saligny. | 

Secretar, G, Manteanu- Murgoci. 
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PROCES-VERBAL 
al șediutei de la 4/16 Mai 1598 

Şedinţa se deschide la orele 9 sub președenția d-lui Dr. A O. Saligny 
vice-președinte al secțiunei fisice. 

Se dă citire procesului verbal al ședinței trecute, a căruia îi se 

aprobă. i | 

In urma votului unanim al Societăţei relativ la admiterea de noi mem- 

brii presentați în ședința trecută, d-l isaac proclamă ca membrii ti- 

tulari pe d-nii: 

Inginer Mircea, la Ministerul de Domenii. 

|. Murat, Institutul de Meteorologie, Filaret. 

In acelaș timp d-l Președinte anunță presentaţiuni de noi membrii. 

D-] Secretar «general presintă publicațiunile venite la Societate in timpul 

de la ultima ședință și dă citire corespondenţei, ce privesce mai mult ad- 

ministraţia buletinului. Citesce o adresă din partea d-iui Dr. M. Jaquet 

către Societate, prin care mulțumesce de. acordarea sumei de 1000 lei 

pentru continuarea studiului faunei române și promite că va păstra câte 

un eșantion din fie care speță de sit ce va determina, pentru museul 

societăței. 

Presintă apoi din partea d-lui Giibete Villars o adeverinţă de. primirea 

sumei de 1819 lei adunată de Societatea de sciințe pentru statuia lui La- 

voisier, ce urmeză a se ridica prin iniţiativa Institutului Franciei. 

D. profesor Mrazec presintă spre publicare în buletin a dora farze 

a studiilor geologice în Suceva, de d. S. Atanasiu. Acest studii privesce 

rocele eruptive moderne din acea regiune și stabilesce că erupțiunea lor a 

avut loc pe la jumătatea miocenului și începutul pliocenului. Arată tot 

deodată și legătura între propilit și filânele aurifere enunțând că andesitele 

cu hornblendă și dacitele au filâne aurifere. Di. Mrazec observă că gise- 

mentele aurifere dintre Olt și Dunăre sînt legate de erupțiuni mai vechi. 

D. Mrazec face apoi o comunicare asupra constituțiunei geologice a 

Munţilor Vulcani, Gorj. i 
Qarţite și filite, în cari sunt cutate conglomerate și sisturi verzi, constituesc 

dou€ bolte, una la S. ocupată de ganitul de la Sușiţa și una de N. care 

coincide cu cresta cateni, a cărei sâmbure e format de roce amfibolice (dio- 

rite). Qarţitele și filitele sunt metamorfosate în mare parte prin granit; 

pe lângă acestă rocă eruptivă s'aii mai găsit microgranulite și ortofiri în parte 

amfibolice și micacee. Pe clina de S. a M. Vulcan se întinde o bandă de 

formațiuni mesozoice, la badă străbătute de diabas-porfirite. In fine de la 

Sușița până la Jiă se găsesc formațiunile de la Schelă. 

D. Rădulescu întreține Societatea asupra unei substanțe, care fără nici 
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"un control, se vinde în țară ca substanța prezervativa vinului şi berei. 

Procurându-și acestă substanță și analizând'o a constatat că compoziţia ei 

corespunde cu Pasteuriana recomandată în același scop de fabricele de pro- 

„duse chimice și în care partea principală e o florură acidă de amonii. 

Substanța din comerţ conţinea încă și mai mult florură acidă de amoniii 
d: la sută de cit Pasteuriana. Experimentând, a constatat că nu se bucură 

| nici de proprietăți prezervative și afară de acesta, prin florura lor sunt 
forte toxice, după cum a verificat prin numerosele experiențe făcute la 

„ _șc6la veterinară. D-sa conchide că relativ la acest comerț, Statul ar trebui 

E să ia măsuri, și un control sever să se facă substanțelor, ce sub diferite 

numiri, se vind în țară, ca să nu se mai răspândescă substanțele fără nici 

o proprietate de cât reclama lor, dar cari însă sunt forte toxice. 

D. S.Hepites prezintă o lucrare. «Calendarul la finele sec. XIX. de 

„ Tondini de Carenghi» 

„ D-sa, cu acestă ocaziune, își dezvoltă ideile d-sale asupra calendarului. 

Nu e pentru dubla dată, căci e complicată în aplicare. Calendarul nefiind 

de cât un registru de succesiunea dilelor de la o dată la alta, d-sa crede 

că pe acest registru se pote face ori câte calendare particulare, dupe ceea 

> ce vom dori a însemna în cutare sau cutare loc. Așa fiind noi admiţînd 

un calendar, să construim acea succesiune de zile și să-l dăm apoi bisericei 

să-și însemne s&rbătorile acolo unde ea va voi, căci noi le vom păstra. 

Relativ la acesta se deschide o discuţie între d-nii: dr. Istrate, Pangrati 

d-r. A. O. Salingy și Hepites ultimii menţinând părerea, primii arătând in- 

convenientele de sărbători fixe, etc. 
D. Hepites apoi comunică rezultatul observaţiunilor pentru determinarea 

Declinaţiunei magnetice la Bucuresci. (Inst. de meteorologie). 
Nu se sciau de cât dou& valori până acum: una la 1829 Dw 110914 

determinată de ofițerii ruși și alta la 1$67, 68, 69 Dw 7049, 7"11', 79,6 

„determinate cu o busolă simplă de batrânul Lessmann, care astă-zi se ocupă 

cu dogăria în Bucuresci. 

După observațiunile făcute la Inside meteorologic Filaret, d. Hepites 

găsesce pentru acum valdrea Dw. 40,29, şi socotind, constată o variațiune 

anuală, ce concordă cu cea observată de Lessmann, 5'9. Comunicînd aceste 

rezultate d-lui director al Institutului meteorologic de la Viena, a primit o 

“ formulă pentru calcularea declinațiunei Bucurescilor după a Vienei la ori-ce 

timp de la 1890 încâce, 

S—=D— 3048" 145-4+-0',602 (t—1890) 

a! D. dr. Istrati prezintă societăței mai multe eșantiâne, unele lucrate, de 

un chihlimbar fârte clar și transparent cu totul ca o sticlă puțin gălbue, 

găsit la r&săritul Ploieștilor. In unul din eșantione se vede un lepidopter 

 fârte bine conservat. E curidsă repartiția acestei reşine fosilă în Ro- 

| mînia. La început sa credut că se găsesce numai la Colţi (Buzău), apoi, 

cum a arătaț în publicațiunile d-sale, sa mai găsit la Slănic (M). Focşani 

> 
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; 

între Focșani si Piatra N., la Șotârle, şi după afirmaţiunea d-lui Brănescu 

la Olănesci. Acesta ne arată că chilimbarul în România se găsesce răs- 

pândit ca bolovani în tot miocenul și că la Colţi a fost dat mai mult la 

ivelă prin erosiunea puternică, ce sa exercitat în aceste terenuri întrun 

mod deosebit la Colți. 

Se mai prezintă din partea d-lui inginer Rogghe o lucrare ce se dă 

d-lui Pangrati în cercetare și o alta din partea d-lui I. Brăileanu profesor 

la gimnaziul din Vaslui «Experimentele Untersuchungen der Magnetisirungs- 

function des Eisens und Stahls» care se remite d-lui Negrenu pentru ce” 

cetat. 

„ Sedinţa se ridică la orele ij, s 

Președinte A. O. Salisny Secretar G. Munteanu- Murgoci. 

ANEXA 1. 
PUBLICATIONS DONNEES 

30 Martie 1398, 

Prof. F. Zschokke. Die Myxosporidien in der Musculature PE Gattung 

Corigonus. 

__ Association belge des chimiste. Bulletin depuis lannce edi ea a 

St. Hepites. Analele Institutului de Meteorologie pe anul 1837. 

REVUES ETRANGERES 

Bulletin de la Socicte de Paris. No. 7. (5 Avril). 

La feuille des jeunes naturalistes. No. 330—331. (1 Avril., 1 Mai). 

Bulletin de lAssociation belge des chimistes. No. 11. (Fevrier). 

Gazetta chimica italiana. Fascicule 2 

The Chemical News. No. 2002. (7 Aavril). 

Pharmaceutical Journal. No. 1450 (9 Avril). 

Journal de la Societe physico-chimique russe. No. 1. 

Ilporooaur sacbaaniii ormbrenia xumin. No. 9. 

REVISTE ROMANE 

Buletinul serviciului sanitar. No. 6. (20 Martie), 
Revista sanitară militară. No. 3. (Martie). 

4 
| 
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Revista viticolă și horticolă No. 6. (15 Martie). 

Jurnalul Societăţii centrale agricole. No. 9. (20 Martie). 
Revista pădurilor. Martie, 

ANEXA II. 
2 Mai 1995 

MEMOIRES DONNES AĂ LA SOCIETE 

Prof. Pietro Pavesi. Ai funebri del d-r Cav. A. Maestri. 

» » » > >» Cav. prof. T. Prada. . 

y > ». Collezioni Bricchetti-Robecchi del 1890. 
> » »  Calendario ornitologico pavese 1889—90. 

> » »  Arachnidi del esploraziene del Guiba compiuta dal 

Cap. V. Bottego. 
» : ». Studi sugli aracnidi africani. 

> » » 1. Viventi nelle acque albule. 

y » > Medaglia triennale per !Agricoltura. Rapporto della 

Commissione. 

» > >» Intorno ad una rarită ornitologica italiana. 

> > >». Controsservaziane ad un opuscolo recente di Aracno- 

logia. 

= > > Aracnidi raccolti dal conte Bouturlin ad A ab et 

Massaua. 

p o» »  Notizie batimetiche sui laghi d'Arda e d'Idro. 

» » »  Aracnidi critici di Bremi- Wolff. 

> » »  Brani biologici di due celebrati pesci nostrali di 

acque dolci, 

» » » Sopra due eleminti rari di rettili. 

> > » Sulla istetuzione di due nuovi generi di aracnidi. 

y 0) »  Calendario ornitologico pavese 1895—97. 

» » „Premio straordinario di fondazione Cagnola. Rapporto 

della commissione. 

> > >» Dalle mie annotazioni zoologiche. 

> » » Un coregono nel Ticino. 

i atat aa DN >» Sull importanza del melanismo negli tii 

> > » Curioso metacromatismo in anguilla. 

> > >» Aracnidi. 

ag at, >. Sul Branchrurius di Viviani. 
> » »  Ascaride incrostato nel guscio d'ovo gallinaceo. 

i > >». Intorno ad un altro caso di emiteria per accresci- 

mento degli incisivi di lepre, 
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Prof. Pietro Pavesi. Calendario ornitologico. pavese. 159395. 

» > >». Studi sugli Aracnidi africani. 

> » >. Aracnidi. (Viagio del Dott. E.. Festa in Palestina e 

nel Sihano). 
> > ». La distribuzione dei pesci in Lombardia. 

» » » Carte fisiche dei laghi italiani. 

> >» >. T/industria del tonno. 

M. le prof. d-r O. C. F. Eternod. Les sources de la vie. 

M. W. Flemming. Morphologie der Zelle. 

M. le d- S. G. K6nya. Compte rendu des travaux du XII cerc In- 

ternational de medecine tenu ă Moscou. 

St. C. Hepites. Buletinul observaţiunilor meteorologice, din România. i 

REVUES ETRANGERES 

Bulletin de lAcademie royale de Belgique. No. 3. 1898. 

Bulletin de la Socicte chimique de Paris. No. 9. (5 Mai). 
“ Bulletin de la Association belge des chimistes. No. 1. (Avril). 

Gazzetta chimica italiana. No. 3. (parte 1). 

Bulletino chimico farmaceutico. No. 9. (1 Mai). 

NpoTOROIEL Bacbuuaiii orabaenia xuMin No. 4. 

The Chemical News. No. 2006. (6 Mai). 

Pharmaceutical journal. No. 1455. (14 Mai). 
The. Journal of the Franklin Institute. No. 5. (Mai). 

REVISTE ROMANE. 

Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciulu și Domeniilor, 

No. 12. (15 Aprilie). 

Buletinul serviciului sanitar. No. 7 și 8. (5 20 Aprile). 
Buletinul de medici și naturaliști din lași. No. 2. 
Spitalul. No. 8. (15—30 Aprilie). 

Revista sanitară militară. No. 4.- (Aprilie). 
Revista farmacie., No. 5. (Maii). 
Buletinul Societății politechnice. No. 3. (Martie). 

Archiva. No. 3 și 4 (Martie-Aprilie). 
Șciinţe, Litere și Arte. No. 7, 12. 

Convorbiri didactice. No. 3. (15 Aprilie). 
Invețămentul primar. No. 4. 

2, LD a oil la i Ci dt a al ca umilit e, 

ra PO IX 

Î A 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINȚE 225 

Revista Viticolă și horticolă No. 8. (15 Aprilie). 
Jurnalul Societăţii centrale agricole. No. 13. (1 Maiii). 

Ședetrea sătenului. No. 1. (5 Aprilie). 
Gazeta sătenului. No. 6. (20 Aprilie). 

Sc6la modernă. No. 23. (1 Maii). 

Tinerimea Română No. 9 şi 10. (Ianuarie și Februarie). 
Revista Poporului No. 2 (Aprilie). 

APLICATIUNI LA CALCULUL PROBABILITATILOR 
DE . 

D-l |. GHIBALDAN 

Presentată la 20 Martie curent. 

(Urmare) 

II) ASIGURARILE PE VIAȚA 

Definiţiune. 

1. Când o persână contracteză o asigurare pe viață, constitue prin acesta 

Gre-care beneficii moscenitorilor săi. aie 

Resultă de aci, că la calculul unei asigurări se va:avea în vedere pro- 

babilitatea morții—cu totul contrar de casul rentelor viagere, la care se 

consideră probabilitatea vieței. 

2. O asigurare pste fi constituită asupra unei singure pers6ne sai asupra 

mai multora. Pentru facilitate, să presupunem că avem o singură personă 

asigurată, de Gre-ce casul a mai multor perene dă loc la considerațiuni 

cu totul anal6ge. 

Modul de a contracta o asigurare. 

3. Pentru a face o asigurare se pote procede în dou moduri: 

4) Pers6na asigurată plătesce companiei odată pentru tot-d'a-una o sumă 

fixă (prima fiză), pentru ca moscenitorii săi să aibă ce pu la o anumită 

sumă după mortea sa. 

0) Persna asigurată preferă de a EI o sumă de asemenea fixă (prima 

anuală) în fie-care an până la decesul să 

Să resolvim pe rînd aceste probleme. 

Casul primei fixe. 

4. Să însemnăm cu P suma pe care o persână în virstă de z ani trebue 

să plătescă companiei, care la rîndul ei se obligă a pi moștenitorilor 

s&i o sumă fixă S$. 
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Probabilitatea morţii asiguratului pentru primul an este 

și speranța matematică a moștenitorului va fi 

S Va Va 

Ir Pas 

Pentru anul al doilea vom avea o probabilitate compusă, căci depinde 
2 3 V, 

A" 

de probabilitatea - e că asiguratul va trăi în anul întâi si de probabi- 
(CĂ 

E] 

Vaya V, SAC ca ese n+2 

pasa DE se e 

Așa dar, probabilitatea pentru anul al doilea va fi produsul acestor dou€ 

probabilități 

litatea 7 — A că el va muri în cursul anului al doilea. 

Vara Var — AEZ a — Vata 

Va : Vara We, ! j 

iar speranța matematică a moștenitorului va fi 

; S Vara — R-2 

(1+r)2" Vu p. i 

Raţionând în mod analog pentru anul al treilea vom găsi, că persâna 

asigurată va trebui să depue o sumă egală cu 

Ss Va — na 

(7147) 5 Ai 

Suma tuturor acestor speranțe până la kmitele tabelei de mortalitate va 

da expresiunea capitalului, pe care l-am însemnat cu P; avem ast-fel 

d (ile 

i) să sp 7 Al ANEI 
pă &) Va Vata | 5, d uta ie AS) 

IX7 Vu Aa n (d, : 

Va — ma i 

puse 
PIE, S Vai S Ve 

je pi sei Fa ea, Sa | 

S Vara Ss Ve $ |: pl ea Ep a 00 II 

Suma termenilor positivi se pote scrie 

LS ȘI S | Vaya apsdate  UAE, o Vata A pa LA 

DEp zebre LL (7) Va Cre) a 00 ORĂ ] 

Saii întrebuințat notaţiunile de la calculul rentelor viagere, suma din 
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"parentes este tocmai coeficientul A,, care se pste calcula direct; deci suma 

termenilor positivi este egală cu 

Ss IS SS ( 
Pa | AA). 
+7 i, zrr 1” I+7 An 

In mod analog, suma termenilor negativi este $.4,; de unde substi 

tuind în expresiunea lui P, avem 

a 7 (2-41) Se 
sai în definitiv 

(as | 1 Se 

Casul primei anuale. 

5. Să considerăm casul primei anuale. Pers6na asigurată plătesce com- 

__paniei la începutul fiei-cărui an o sumă fixă, pe care să o însemnăm cu 

 ; suma tuturor acestor depuneri anuale trebue să fie egală cu P. 

Pentru a găsi val6rea lui 2, vom observa, ca procedând ast-fel, persâna 

asigurată constitue o adevărată rentă viageră în folosul companiei. Va- 

l6rea acestei rente viagere, pentru virsta admisă a z ani, este z 4. Va- 

lGrea acestei rente este egală cu P minus 7, de Gre-ce renta viageră se 

plătesce la sfârșitul anului, pe când prima anuală se achită la începutul anu- 

lui. Vom avea prin urmare 

de unde după formula (1), 

„ Si(î—r An) 

() dp ZE) 
Asigurare diferată. 

6. O asigurare pote să fie diferată, adică compania se angajeză a plăti 

o sumă fixă s la mortea asiguratului, daca acest deces are loc după un 

număr determinat 7 de ani. 

Pentru a găsi valdrea primei fixe P, corespundătore, fie z2—/ etatea 

actuală a asiguratului. 

Raţionând ca mai sus, vom găsi că diferitele speranțe matematice sunt 

S Vu — Va 

(7 kre | Less 

1 . 
pentru primul an, 

S : Vu Va | 

GE Pa 
e) i Vua— Va 

(7+7prs V, oz 

etc. 

pentru al doilea an, 

pentru al treilea an, 
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Făcend suma tutor acestor speranţe vom avea valdrea primei fixe EI care sa E 

trebue plătită E, 

P intel 5 3 a Me lan) AN ee SS Vu Vure p >) Ă | 

(ep) ae Pat (je DE aaa (7 70 
Me Va 

pa ela 
A V, S V nÎ2 S Ve Și y F arti îspe ai (7-F7) e Ş cp sa ZI Dap) . 7 Le pasa E 

S Va nl Vara 1. 

OF Va e ra (7FrkVa pl ] 

Făcând în parte suma termenilor positivi și în parte suma termenilor 

negativi, avend în vedere notațiunile admise, avem 

gi la 00 9 Dă 
Ea PEN 0) ID Ra 

sau reducând 

7—r A, : JZ iul 

(61 70) sine ia i 
(3) P=8 

Asigurarea unei rente viagere. 

7. In loc de a asieura o sumă se pote asigura o rentă viageră. — Să 

presupunem că o pers6nă de 7 ani vrea să asigure o rentă viageră 4 unei 

persne de 7 ani. 

Să evaluăm speranțele matematice succesive ale moștenitorului. 
Pentru anul dintâi probabilitatea de a primi suma a depinde de pro- 

i: pa , i a N A A 0 
babilitatea (. ca persâna de 7 ani să moră și de probabilitatea 

E 

Le pet 

Um 
primul an va fi 

it) Sera ai pi) = 4 Uma Dev Um. Vaca 

ZA) DR ORI AR ZOR 
In mod analog, speranța pentru anul al doilea este | 

at : (aa Vara ) îi Pai A i Um a : Um a j Vata : 

(22070030) P, > (2 Um e (2 3502 NI RR 

pentru anul al treilea 

si pala E, să zi) ae mai n 0 i COR IRA RI 
(227 7)8 lg, 35 rela) ERIDI a d a: (7-75. Um Va 

ete 

ce are ca el însuși să trăiască, deci în definitiv speranța pentru 
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i aa e 
ia [aan 

Da au are drept valre 

| RILA Uma Vara Uma ne 
0 A | mr i SIZE 2) ua aaa (7+r) a Sia Cae [a A 

In definitiv, avem 

a fi i 4) P =a (4 î Am) 

“Pentru a găsi valorea lui 2, vom repeti raționamentul expus mai sus 

5 și vom ajunge la egalitatea 

Pa An > — Pas 

de unde având în vedere (4), 

d pe a o ea a, Ze IF An 

Asigurarea unei rente perpetui. 

„ Se pote asigura chiar o rentă perpetuă. Să suposăm casul primei fixe. 

n virsta asiguratului și P, suma de plată. În acest cas nu se va con- 

ni 

n 

ă un an suma g, valGrea rentei viagere, va, fi 

"speranța matematică ca moștenitorul să primescă 

Vata AT a (7 A Vasa i 

ar ; LA a pat a 

) pi, a a Vara 

ip 0 (+7) pe pu Sica 
tru anul al treilea 

| Va a „a Vara : 

“ză _- Aa (7-7 eta Rai 

= Ă - ; A A . 2 pa f ă , 2 
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Când facem suma, termenii positivi dau 

ZA A 

Z 7 i E 7 a. 

ip + | DER 
LA i 

suma termenilor negativi este 

Aa Vaya Va A 

Pe Îi ep pa e N RI 
De unde valdrea primei flxe do asigurare F, va fi 

(6) = a dn = (174) 

8 bis. In casul asigurărei rentei perpetui se pote plăti o primă ua 

E Za. După un raționament cunoscut ($ 5), vom avea 

Pa. An = Ps = 43 

de unde având în vedere formula (6) 

2) Pe apa] (7%) 
Convertirea unei asigurări în rentă perpetuă. 

9. Un capital asigurat pote fi conven tul îu rentă perpetuă. Pentru a găsi 

- valOrea rentei z, vom raționa ast-fel; capitalul asigurat relativ la o sumă 

fixă S și capitalul relativ la asigurarca unei rente perpetui a trebuesc să 

fie egale. Aceste capitale sunt date prin formulele (1) și (6), egalându-le 
avem 

| S(1—r Au) a 

Ir ia [2 ru 

de unde | 

(8) Pa SI : D i 

pa mA 

în care formulă nu intră 7. 

Din acestă exposițiune se vede, că problema aiureli pe viață dă 

loc la un mare număr de cestiuni interesante (1). 

(E. Dormoy). 
Nu mai puțin interesantă e și lucrarea Z/orze e/ prafigue des ai d la vie 

(H. Laurent). 

.._—_——_—.”.—..—-——. €  V OC 

> fite: Po 28 Za 3 titei 

(1) In privința detaliilor a se consulta Z/forze ma/h/matigue des assurances sur Lai pie. 
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Asigurarea a dou€ persone. 

_1Q. Să trecem acum la casul a dou€ persâne. 

„ Aci compania se obligă a plăti o sumă fixă S, sau la prpz24/ deces când 

“unul din cei doui asiguraţi mâre, sati /a 2/74 deces când amândoi asi- 

 guraţii au decedat. 

Să considerăm fie-care ipotesă. 

- Casul primului deces. 

rr, „Să găsim prima fixă /P, în casul a dou€ persone de verstă 7 și 7 

îs în casul unei asigurări până la primul deces. 
Probabilitatea, ca una cel puțin din cele dou& persone să moră în pri: 

“mul an este 

Vata Uma pa, VW Un eu Vata Uma 

Va za [5 0/5 Va 0/5 

„iar speranța matematică a rioștenitorului va fi 

E. S Va Uma Va Um 

DE. Sa apa [i Deda Ut 

„ Pentru anul al dilea probabilitatea ca una din cele dou persâne să 

“moră este 

Pa (Ode (= Vaz Uma ut LA Um Visa Uma 

zi Un Va pl jo i Um feat (a 

pleacă 

și speranța matematică va fi 

8 Vara Uma Vata Up tz 

(97 Va m iei a n) 

In mod analog, pentru anul al treilea, probabilitatea a cel puţin una 

din cele dou& persâne să moră este 

Vase Uma (-— Vara a) ez Up e i Uma 

(e 0 Uz, | Pz Uz az V, , (i : Ii i Ce 

iar speranța matematică corespundetore este 

S Ve Urme o Vara Un +8 etc: 

(Spa) A Vu Uma Va Să (a ) 

să Făcend suma, găsim. 

pe S ji, Ci pa pt, i o S | Va Di 

(EU Uma V, E e IV a 

bai Vaya ze S e e Vara “a va 

a A pi DIDI | Aaa 
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A S S V n+-1 U m Va. Uma i 

ze al (247) Va Um | 1-Ep se (2) Sica Aa ] 

S ia (pete Va. Um e y ] > 

OU | er) E (ap a N) 
Sai întrebuințând notațiunile admise 

S Ss i 
Pa PERI PE Se Ansm — 8- Anm 5 ae ze) n a As 

sau încă = 

I— 7. Anym 
(9) IO CI 08 

II bis. În casul primei anuale P+, după ($ 5) vom avea imediat 

Za: Anm = Pa fa 

sau având în vedere (9), vine 

es S(1—7 Anym) (10) Aa ae 

Casul ultimului deces. 

12. In casul ultimului deces se vor calcula probabilitățile și speranțele 
matematice respective în mod analog cu calculele făcute la- renta viageră 

până la ultimul deces. Insemnând cu P, prima fixă corespundătore sumei 
S, avem S ide 

(11) Pr 
Zr 

In urma acestor detalii, estensiunea la casul unui număr Gre-care de 

pers6ne se va putea face cu ușurință. Fi i 
j „(Va urma). 

Experimentelle Untersuchungen iiber die Magnetisirungsfunetion 

des Eisens und Stahls 

VON 

H. A. IBRAILEANU 
Professor am Realgymnasium zu Vaslui (Rumânien). 

Unter der Magnetisirungsfunction versteht man einen Quotienten 2 
| d 

wo // das magnetische Moment des Kârpers, und X die Grâsse der mag- 

netisirenden Kraft bedeutet. Dieser Quotient, wie allgemein iiblich, wird Ă 

mit A berzeichnet, und er wurde zum ersten Male durch Poisson, der im 
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“Jahre 1821 die Scheidungstheorie des Magnetismus begriindete, eingefiihrt. 

Zu Anfang glaubte man, dass K eine constante Grâsse sei, spătere Ver- 

suche jedoch lehrten, dass A mit Zunahme der magnetisirenden Kraft wăchst, 

und erst im Jahre 1872 hat Szo/zfoz (1) bewiesen, dass die Magnetisirungs- 

function bei kleineren Werthen von A einen steigenden Verlauf hat, bei 

einem gewissen AX ein Maximum erreicht, und nachher sinkt. „Szo/ezoz hat 

in dieser Richtung Versuche mit einem eisernen Ringe angestellt, dessen 

Dimensionen die folgenden waren: Acusserer Durchmesser 2 R==200m=-,025, 

innerer Durchmesser 27 =— 180-,37; Hăhe — 14m=-,75. Der Querschnitt 

des Ringes war ein Rechteck. Im Jahre 1879 hat C. Bazr(2) mit einem 

eisernen Ringe von beinahe gleichen Dimensionnen (2 R — 19322-.77; 

27 — 1772-51), dessen Querschnitt aber ein Kreis war, experimentirt, und 

stellte sich die Aufoabe, den Verlauf der Magnetisirungsfunction fiir sehr 

kleine magnetisirende Krăfte zu untersuchen; eine Frage, die bis damals 

nur von Azecke (3) beriihrt, und ihn zu keinem Resultate gefiihrt hat. Bar 

fand, dass fiir die magnetisirende Kraft A4=— O, die Magnetisirungsiunction 

einen positiven Werth besitzt, und der Zusammenhang zwischen X und 

K bei kleinen Magnetkrăften durch folgende Formel zum Ausdruck ge- 

bracht werden kann. 

AC 15,07, 10,0 A 

Bauer's Methode (4) kann nicht als absolut richtig betrachtet werden, 

wenigstens bis zu einer gewissen Grenze nicht. Durch Sfo/ezow's Untersu- 

chungen darauf aufmerksam gemacht, dass es zweckmăssig wăre, diinnere 

Ringe zu Messungen zu benutzen; und nachdem ich mich durch Nach- 

schlagen der hierzu gehârigen Litteratur iiberzeugt, dass Niemand obigen 

Versuch noch ausgefiihrt hat, fand ich es fiir zeitgemăss, :S7o/z/07ws Wink 

năher zu beachten und soll vorliegende Untersuchung eine Vervollstân- 

digung seiner Arbeit sein. 

Ich habe hierbei dem remanenten Magnetismus meine besondere Auf- 

merksamkeit zugewendet, und mit Zuhilfenahme einer neuen Methode des- 

sen Berechnung ausgefiihrt. 

„Es sei noch zu bemerken, dass ich in obgenannter Richtung Versuche 

mit einem Stahlring angestellt habe; dieselben kânnen aber nicht als ab- 

„geschlossen betrachtet werden, da ich mit meiner galvanischen Batterie 

nicht im Stande war, das Maximum des Magnetismus in demselben zu 

erreichen. 

(1) Sfo/erow. Pogg. Ann. B. CĂXLVI. p. 439. 

(2) C. Baur. Inaug. Diss: Ziirich. Wiedemann's Ann. 11. p. 394. 1880. 

(3) Aiecke. Pogg. Ann. 141, 1870; 149, 1873. 
„ (4) Durch meineUntersuchungen bin ich zu dieser Schlussfolgerung gelangt. 
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Eigene Versuche. 

Ş I. Ich liess mir einen Ring aus weichem Eisen anfertigen, dessen âus- 

serer 192"n-5 und dessen innerer Durchmesser 187.5 betrug. Sein Quer- 

schnitt war ein kreisformiger. Er war zusammengeschweisst, ausgegliiht und 

langsam erkalten gelassen. Zu seiner Magnetisirung wurde er in eine runde, 

hălzerne Spule von 205 mm. ăusseren, und 176 mm. inneren Durchmesser pla- 

cirt, welche mit isolirtem Krupferdraht (27=— 0"=:,9 ohne Bespinnung) um- 

wickelt war. Die Magnetisirungsspule bestand aus 2 Lagen, beide zusammen 
958 Windungen enthaltend. Darauf wurde ein diinnerer Draht (27—0"**",2) in 

gleicher Richtung aufgewickelt, welcher eine Lage von 1560 Windungen 

bildete, und aul 3 Abtheilungen vertheilt war. Dieselben waren /zipzZerez- 

nander vereimgt. Diese Spule diente als Inductionsspule. d 

Die Stărke des magnetisirenden und Inductionsstromes wurde nun an 

einem und demselben Galvanometer gemessen. Dasselbe bestand aus einem 

Ring mit einer Drahtwindung (27 = 405") zur - Messung des magnetisi- 

renden Stromes, und zweier gleichen Spulen, deren mittlerer Durchmesser 

108"*-.5 war, aus II Windungslagen, von je 9 Windungen. Die Ablesun- 

gen wurden mit Scala und Fernrohr gemacht. Der Kreislauf des magnetisiren- 

den Stromes war, wie Fig. Il zeigt folgender: Er ging von der Batterie 

aus nach dem Rheostat, von hier nach Wippe I und von da nach dem 

Galvanometer; jetzt zuriick nach Wippe | und II und von hier nach dem 

Ring; wieder nach Wippe II, und endlich zuriick nach der Batterie. 

Der Kreis des Inductionsstromes bestand aus 3 Inductionsspulen und 2 

Rollen (M). Mit Hilfe der Wippe I konnte man den Strom im Galvano- 

meter, und mit Wippe 11 in die Magnetisirungsspule umkehren. Die Bat- 

terie war 4 Danielle stark, die Leitungen parallel zu einander gefiihrt, so 

dass sie keinen Finfluss auf die Magnetnadel ausiiben konnten. Die Mes- 

sung des Inductions-und Magneţisirungsstromes wurden Anfangs so, wie 

C. Baur beschrieben, ausgefiihrt; ich gelangte aber zur Uberzeugung, dass 

diese Methode keine richtigen Resultate liefert, und sie wurde nun ausser 

Acht gelassen. 
$ 2. Ich habe magnetisirende und Inductionsstrâme fir sich besonders 

gemessen, indem ich die eine oder die andere Kette unterbrach. Die Ab- 

lesungen geschahen auf beiden Seiten der Ruhelagen, und von ihnen wurde 

das arithmetische Mittel genommen. 
Zur Berechnung der Stărke des magnetisirenden Stromes bediente ich 

mich folgender Formel: 
A sd, 

20 
], = Igo 

wobei 

A, der Radius der Drahtwindungen des Galvanometers 

H, die Horizontalcomponente des Erdmagnetismus, und  - 

a, der Ablenkungswinkel der Magnetnadel bedeutet. 

4 
Î 
ă 3 



ză % pai 
he 

sa-i 

DNS pi A DR 

m te ital 22 
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Die Galvanometerconstante war G— 66, H-—wurde zu 2,05 gefunden. 

Die genannte Formel wurde deshalb so einfach genommen, weil das 

Torsionsverhăltniss des Fadens unbedeutend, und auch die Lănge der 

Magnetnadel nur 10*=- bertug. Aus diesen Griinden hatte man nicht n5- 
thig, besondere Correctionen einzufiihren. 

Zur Berechnung der :tărke des Inductionsstromes habe ich folgende 

Formel benutzt : 

ps Su A ai d 2 sinus 
Zi pe 700 d ase 2 

wobei: 

AR, — der mittlere Radius der Inductionswindungen im Galvanometer ist 

nu — die Anzahl dieser Windungen, 

7 — die Schwingungsdauer der Magnetnadel, 

]. — das logarithmische Decrement und. 
a — den Ausschlagswinkel bedeutet, 

Hierbei hatten diese Grâssen folgende Werthe: 

E po pi LO 75882 sec; 

1 — 0, 089108. Entfernung der Scala vom Spiegel war =— 169v*n. 

Die von mir angewandte Methode zur Bestimmung der Grosse der Mag- 

netisirungsfunction, gleicht der von „Szo/efozv und fRozland fir gleiche 

Zwecke gebrauchten, mit Ausnahme einer gewissen Aenderung. Wenn in 

einer magnetisirenden Spule ein Strom erregt oder zum verschwinden ge- 

bracht wird, so entsteht in der Inductionsspule ein Inductionsstrom. Bei 

Umlkehrung des Stromes in der Magnetisirungsspule driickt sich die Grosse 

der electromotorischen Kraft F£ des Inductionsstromes, welcher in einer 

anderen Spule zum Vorschein kommt, nach Kirchhoff (1) folgendermas- 

sen aus: 

E 4 d +]. Ea ae a 

das erste Glied der Summe driickt die electromotorische Kraft der Induc- 

tion von der Magnetisirung und Entmagnetisirung der Substanz des Rin- 

ges aus; das zweite, die electromotorische Kraft der Richtungsănderung des 

Stromes in der magnetisirenden Spule. 

Die hier angefiihrten Buchstaben halben folgende Bedeutung: 

m — die Anzahl der Windungen der Magnetisirungsspule, 

m, — die der Inductionsspule, 

J— die Stromstărke in electromagnetischen Einheiten, 

ke — die Magnetisirungsfunction, 
ds — das Element des Querschnittes des Ringes in der Flăche, die durch 

die geometrische Axe des Ringes geht, 

1) Kirchhoff. Pogg. Ann. Erg. V. p.1. 
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ds — das Element des Querschnittes der Windungen der Magnetisirungs- 

spule, die so nebeneinander gelegt wurden, dass ihre Flăchen durch 

die geometrische Axe des Ringes durchgingen, 

p — die Entfernung des Elementes Zs von der geomctrischen Axe des 

Ringes, | 

2, — die des Elementes gs" von der geometrischen Axe des Ringes. 
Hierbei sind die Integrale zu erstrecken: > cazi 

Das erste iiber den Querschnitt des Ringes, das Zweite iiber den Quer- 

schnitt der Magnetisirungsspule. Da der, in unserem Falle erhaltene Induc- 

tionsstrom aus zwei Theilen bestent, nămlich den, der von der Magneti- 

sirungsspule allein inducirt wird, und den, welcher nur von dem Erscheinen, 

resp. Verschwinden des Magnetismus des Ringes inducirt wird; so habe 

ich auf directem Wege beide Strome bestimmt, und auf diese Art war ich 

im Stande, den Inductionsstrom, welcher vom Magnetismus herriihrte, be- 

stimmen zu kânnen. 

Dies geschah in der Art, dass ich den Inductionsstrom beobachtete, als 

der Ring sich in der Spule befand, hierauf den Inductionsstrom, als der 

Ring aus der Spule entfernt wurue. 

Die Differenz ergab mir die gesuchte Stromstărke, welche direkt propor- 

tional dem Magnetismus des Ringes ist. Es sei noch zu bemerken, dass 

ich die Bestimmung des Inductionsstromes der Magnetisirungsspule nur ein- 

mal beobachtet, und bei weiteren Berechnungen diesen Einfluss direct pro- 

portional der Stromstărke angenommen habe. Man kann auf diese Art 

die Vergrâsserung der electromotorischen Kraft, in dem Falle als der Ring 

sich in der Spule befinndet, und im anderen als er daraus entfernt wird, 

durch die iolgende Formel ausdriicken: 

Si e E moale aa |Ș Sue (11) 

Indem wir 3 == 7, and AB, == 7.4 setzeili MODEI 7 a und 

7, die Stărke des Inductionsstromes in absoluten Einheiten ausdriickt im 

Falle die Spule den Eisenring enthălt; und 7, die Stromstărke auch in 

absoluten Finheiten, im Falle die Spule keinen Fisenring in sich enthălt; 

so gelangen wir zur Formel : 

welche zur Berechnung der Magnetisirungslunction dienen kann. 

Die in dieser Formel eingefiihrte Grosse 

L = = lăsst sich wie folgt berechnen: 

AeL i ici Bia ceai sul tai ic ie 2 iti pd i 
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Sei der Radius des Querschnittes des Ringes 7, und D der mittlere 

Radius desselben, so bekommen vir: 

(25 (72 7rdpdr ——Z 

= = |, E cap 2 (PND 

Der Wiederstand der Inductionskette ist gleich der Summe der Wieder- 

stânde der Inductionsspulen auf dem Ringe (W,), der Leitungen (W,) 

und der Spulen des Galvanometers (W,). 
In diesem Falle waren die berechneten Grâssen: 

W == 5;832.109 

MA 106.108; 

W, =— 0,0796.10* und mithin wăre 

VE 7 7LG.roe _ bei der Temperatur von 23%,5 c. 

Da nun alle Bestandtheile, aus denen die Inductions-Kette zusammen- 

_ gesstzt war, von Kupfer waren, und wenn wir den Temperaturcoeffizienten 

des Wiederstandes fiir Kupfer = 0,00387 annehmen, was aus den Uuter- 

suchungen von Maz/hisseu und Bose |1) hervorgeht; so folgt fur den 

Widerstand der Kette bei einer beliebigen Temperatur î, folgender W erth: 

W, — 75716.109 |7 + (2 — 23,5) 0,00397] 

Die in den obigen Formeln angefiihrter Buchstaben haben folgende 

Werthe: 

L == 0,0552 Mu = 958 
P — 95mm 74 1500 

7o = 4,25mm 

Wenn wir in der oben fir K angefiihrten Formel die Werthe einsetzen, 

so erhalten wir: 

e VA A 1000,8.5 , 

Die Grosse der magnetisirenden Kraft wurde nach der Formel: 

bestimmt. 

$3. Es eriibrigt mir nur noch zu erwâhnen, auf welche Art ich den re- 

manenten Magnetismus im Ringe bestimmt habe. 

| Legt man einen eisernen Stab in einer gewissen Entfernung von der 

Magnetnadel, und liest den dadurch hervorgerufenen Ausschlag ab; mag- 

| netisirt darauf den Stab, &ffnet den Strom und notirt nun den zweiten. 

„ Ausschlag, so ergibt sich aus der Differenz dieser beiden Ausschlăge der 

(1) Wiedemann's Galvanismus Bd. 1 p. 297. 
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Werth fiir den remanenten Magnetismus. Bei den Ringen kann man diese 

Methode nicht anwenden, da Magnete solcher Form nach Aussen nicht 

wirken. 

Mit Hilfe von Inductionsstrămen kann man den remanenten Magnetis- 

mus nach Roz/aud (1) folgendermassen bestimmen. 

Man Gffnet den Strom und liest den Ausschlag (7, des Inductionsstromes 

ab; kehrt sodann den Strom um und liest nun den zweiten Ausschlag 

7) ebenfalls ab. Aus der Differenz der beiden Ausschlăge ergibt sich der. 

Werth des remanenten Magnetismus. | 

Es sollte somit nach Aow/ard folgende Formel fir den remanenten 

Magnetismus existiren : 

Ce ebe  Jm L, 
wobei a eine Constante ist. 

Bachmetjew 2) gibt in seinem Artikel, «Sur quelques phenomenes du 

magnetisme remanent» fiir den remanenten Magnetismus folgende Formel an: 

Mz = a (La ZA) 
2 

Diese differirt mit der Roz/and'schen um 50'|o. 

Wie Bac/melew zu seiner Formel gelangte, werde ich in einer folgenden 

Arbeit năher erârtern. So viel aber will ich bemerken, dass oben angefiihrte 

Formel mit den theoretischen Betrachtungen des Magnetismus und mit 

wirklichen Facten ibereinstimmt. Zur Bestimmung des remanenten Magne- 

tismus in folgendem Falle, bediente ich mich der Bac/zmeezzezw schen Formel. 

$ 4. Unter den in den folgenden Tabellen angefiihrten Buchstaben hat 

man folgendes zu verstchen. | S 

Ț, die Stărke des Magnetisirungsstromes, 

7, die Stărcke des Inductionsstromes, 

A, die Magnetisirungskraft, 

K, die Magnetisirungsfunction, 

M,, der remanente Magnetismus, 

M,, der temporăre Magnetismus. 
2 MĂ WM, der Magnetismus, der dem Inductionsstrome 7 proportional, 

ist (3). 

(1) Rowland, Phil. Mag. 46, p, 140. 
(2) Bachmetjew. Journal d. 1. socicte phis-chim russe 5. XV. No. 8. p, 173. 

(3) Dieser Ausdruck, wird in einer folgenden Arbeit nâher erklărt, să 
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Tabelle 1. 

j | Mr | X k 2 Mr + M4 | 

0,004/74 747 219.2 0,855 1374 

0,00470 732 210,6 0,880 185,3 

0,00467 736 196,5 9,939 184,5 | 

0,00459 7358 176,6 1,025 151,0 

9,00450 734 160,9 I,L12 178,9 

737 0,00441 72,2 148,4 1,172 1739 

704 0,00435 714 141,8 1,210 171,60 

6,65 0,00424 69,9 133.9 1,237 165,6 

6,40 0,00419 70,0 128,9 1.284 165,5 

6,01 0,00407 68,6 121,0 1,327 160,5 

Tabelle 2. 

e | e oo] 

6,18 0,00415 69,7 124,4 1,316 163,7 

Gri 0,00379 — 123,0 1,455 1789? 

4,56 0,00357 61,4 91,8 1,537 III 

3,60 0,00301 53;9 72,5 1,639 I 18,8 

334 0,00285 49,3 67,2 1,074 112,5 

2,83 0,002 38 49,9 57,0 1,047 939 

2,01 0,00151 24.9 49,5 14/71 59,6 

1,05 0,00106 17,4 342 1,283 43,9 

1.32 0,00065 7,5 26,6 0,823 21.9 

0,99 | 0,0002/ 2,2 19;9 0,541 10,7 
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EISENRING 

Tabelle 3. 

J j Mr | e a 

10,60 0,00472 738 213,5 0,870 

9,99 0,00467 73.4 201,2. | e air 

8,37 0,00461 73.0 180,60 1,008 

7,80 0,C0446 722 157 1,025 

7,051]. 000436 | 713 1440 1,134 
6,88 0,00429 70,8 138,5 I,221 

6,60 0,00424 70,2 1 2 ai Ie 243 

6,24 0,00422 69,4 125,7 ea 

| 5,88 0,00405 68,4 118,4 1,343 

5,65 | 0,0397 | 674 ele 

Tabelle 4. 

Mr x | : 

0,00419 68,3 746) 1,344 

0,00388 66,2 107,9 147 

0,00367 63,0 95,6 1,505 

000310 542 74.5 1,630. 

0,00288 50,2 68,5 1,063 

0,00261 45,9 62,6 1,673 

0,0021 3 350 is prd 1,590. 

000177 28,8 444 1,525 

O 00119 19,7 35,6 1,358 

0,00036 8,2 21,7 0,620 
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Tabelle ș. 

| J j | | x | k 2 Mr M/ | 

8,83 0,0021 5 35.9 174707, 0,476 84,6 

8,01 0,00169 276 161,2 0,414 66,7 

74! 0,00151 23,9 149.2 0.398 59,3 

6,36 0,00122 18,1 138,3 0,347 48,0 

5.94 0,00089 11.9 119,8 0,294 35,2 

4,59 0,00052 5-2 32,2 0,217 20,0 

4,29 0,000 38 3.6 86,0 0,176 15,1 

370 0,0002 5 I.3 743 0,1 33 9;9 

32 0,00017 0,9 64,2 0,104 6,7 

2,92 000015 0,4 58,7 0.098 5,9 

Tabelle 6. 

J j | M, | Se k 2 Mr + M4 
| = 

8,06 0,00209 34,0 1744 | 0,460 80,2 

7,75 0,00166 2503 156,2 0,402 62,8 

7,25 0,00144 ZA fie) 140,1 0,379 54,0 

6,96 0,001 31 18,6 140,0 0,353 49,4 

6,32 0,00 102 14,2 12/73 0,318 40,5 

5,07 „0,00059 74 102,1 Gea 23,8 

4.59 0400052 5,3 92,2 0,202 18,6 

4,19 0,0003 5 3.4 84,1 0,166 1 39 

3.40 0,00019 i-y 68,2 0,113 77 

3,11 ol 5 — 62,3 0,100 6,2 
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Ş 6. Aus den oben angeliihrten Tabellen (1, 2, 3, 4), geht hervor 

dass die Magnetisirungsfunction fir Eisen dieselbe ist, welche von Szo/ezozv. 

zum ersten Male beobachtet wurde. Sie steigt sehr rasch, erreicht bei 

X=— 67,2 ihr Maximum, und făngt von da allmăhlig zu sinken an. Der 

Stahlring (Tab. 5 und 6) zeigt auch die Steigerung der Magnetisirungs- 

function ; allein, hier war es mir nicht mâglich, selbst bei ea aa 

von A = 177,7 das Maximum zu erreichen. 

Aus der Tabelle (7) ist zu ersehen, wie sich der Stahlring, im Ver. 
„gleich zum Eisenring bei gleichen Dimensionen und sonst gleichen Umstăn- 

den, verhălt. Sein Magnetismus wăchst sehr langsam und ist um 2, 1, ja 

sogar 10,4 mal kleiner als im Eisen, (Wenigstens bei dem von mir an- 

gewandten X). 

Was den remanenten Magnetismus si so ist er im Eisenring grâsser 

als im Stahlring, wie es aus der Columne au ersehen ist. Dabei ist die 

Erscheinung bemerkenswert, dass bei 4—177,7 der remanente Magnetismus 

im Stahlring ungefâhr 2,5 mal grâsser als der temporăre (MP), bei 4A=—119,3 

sind //, und //, beinahe gleich, und bei noch kleineren magnetisirenden 

Krăften iiberwiegt der temporăre Magnetismus den remanenten. 

Die gleiche Erscheinung ist auch am Eisenringe zu bemerken. Bei grossem 

iu ist //, ungefâhr 2 Mal grâsser als M, bei Mittleremist es noch grâsser 

(4 Mal) und fângt das Verhăltniss a daraui an, kleiner zu werden, bis 
[A 

endlich bei X —19,9 der temporăre Magnetismus den remanenten  îiber 

wiegt. Ich fasse kurz die Resultate meiner Versuche zusammen. 

1. Die Magnctisirungsfunction eines diinnen Eisenringes hat den gleichen 

Verlauf wie sie Stoletow fiir dickere Ringe gefunden hat. 

„2. Der remanente Magnetismus in einem diinnen Ringe aus weichem 

Eisen betrăgt von se 0/9 CI LX = 20) bis 200. 5/0 (bel A — 210) des 

temporăren. 

3. Unter sonst gleichen Umstânden ist der remanente Magnetismus im 

Stahlring kleiner als im Fisenring. 
Mr : pa sie a 
7, hat den gleichen Verlauf wie die Magnetisirungs- 

Z 

function. Mit der Steigerung der magnetisirenden Kraft steigt auch er, 

erreicht sein Maximum, und fângt darauf zu sinken an. 

4. Der Quotient 
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Fig. 

Schematische Darstellung der Apparate. 
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Erklărung der Figuren 

Curve a bedentet die Function des magnetischen Momentes und der 

 magnetisirenden Kraft. 

„Curve d zeigt den Verlauf der Magnetisirungsfanction (HK) des Eisens. 

Curve c zeigt den Verlauf der Magnetisirungsfunction (A) des Stahls, 

Curve d zeigt die Abhăngigkeit i von der magnetisirenden Kraft fur 
i , 2 

pStanl.,.. 

ME Sati bca da ce Poate au coora iei RC ta ROTI miza apa ja eta ca 
73 = i = ... bu Ea > la a ere 

= PE [| 
A e AER e Ea l E l a 

A A ID d NE ea II ENI 
„ci ZA E UB a RI E E E Bă 
„1 Pi E RE Pa EI E EI 8 III II 
„3 IEI BI Pl SRI a i alai a 

„0 CI 0 ERA IER ERE ai a E o a E E EI 
DZ IC 9 2 es A a E a SIGMA DRE SIBI 

= ELI EAT EREI PRRIEEEEI= 
0 FE IER ASI EREI a E RI 

„TE IE BB EN RE ASI E EI EEE EI 
0 EVA, E E SI E SSE PA ERE A 
“EFArRErErepeePrer i a] 

DE A III LILL 
„| mia a 0 0 BC ap 49 8 ZI IRIS aa 
sia OZ DI PERII DEA Ea Ie 

ELI 
iesea 

20 “a Zi 4 /00 no Mo fo 700 200 220 2 

Fig 2. 

MM, 
Curve e zeigt die Abhăngigkeit von der magnetisirenden Kraft fir 

M, 

E Risen. 

MN, 

„nente Magnetismus des Eisens und Mr der des Stahls ist, bezogen aul 

„die magnetisirende Kraft. 

wo 1/7, der rema- "Curve / zeigt die Abhăngigkeit des Coefficienten 



Dâtermination de la declinaison magnstique ă Bucarest 
PAR 

ST. C. HEPITES FA 

Le VII-»e volume du Zrazze de / Electricite et du Magnetisme de Becquerel 
contient la plus ancienne indication que nous connaissions de la declinaison 

magnctique ă Bucarest. Elle a cte determinee en 1829 par les officiers 

russes qui ont trouve la valeur 110, 14” W. Il n'y a aucune indication 

sur la manitre dont on a obtenu cette valeur pour pouvoir juger du degre 

de confiance que merite cette determination. 

De 1867 ă 1869, M. Lessmann, mincralogiste, charge du service des si 

observations meteorologiques ă IEcole nationale de Medecine, a observ, 

trois fois par jour, avec une perseverance digne d'eloges, les variations 

de laiguille aimantee d'une boussole ordinaire. Les moyennes mensuelles 

de toutes ces observations ont ct€ publices dans la Zabloul general de ob 

scrvafiunile meteorologice ale Scolet nationale de medicină făcute la spiialti | 

militar din Bucuresci (1). Les moyennes annuelles sont respectivement 7%49', 

70.117 et 7.06/W. La moyenne 7%49' de Vannce 1867 est &videmment eron- 

ne par suite d'un deplacement qua di probablement subir la boussole 

dans lintervalle du mois de Mai ă Septembre. 

Pour la dctermination de la declinaison de Vaiguille aimantee ă !Obser- 

vatoire magnctique de IInstitut i cteorologique de Bucarest, nous nous som- 

mes servir du thcodolite magnctique, modăle moyen, qui nous a €t€ con- 

struit par M. Chasselon, mecanicien ă Paris, d'apres le type ctabli par les 

freres Brunner et dont la description et la figure sonr donnces dans la 

2-&me volume des Legous de physigue gentrale de MM. Chappuis et Berget. 

Le cercle azimutale de notre theodolite a un diametre de 127 mm et le 

cerc'e vertical 95 mm; la division de ces cercles est faites par 30 minutes 

et les verniers permettent de lire directement la minute. Le reticule de la 

lunette comprend trois fils horizontaux et trois fils verticaux. Les fils ex- 

terieurs forment un carr€ dont les cotes sont un peu moindres que le dia- 

metre du Soleil. En amenant les bords de celui-ci ă depasser €egalement 

les câtes du carr€ on peut determiner directement la position du centre 

de L'astre. sc 

Pour la dctermination du meridien astronomique on observe le Soleiţ 

dans le premier vertical. Les resultats qu'on obtient par plusieurs obser- 

vations consecutives du Soleil, lunette ă droite et lunette ă gauche, pur- 

mettent de determiner le nord gcographique avec une approximation mo- 

(1) Rue Stirbei-Voda, bâtiment occupe actuellement par le 2-ime Corps d'armee. 
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indre d'une minute, precision tout-ă-fait suffisante pour le but que nous 

poursuivons. 

D'un nombre de 36 doubles observations du Soleil faites, dont Lintervalle 

du 29 Avril au 12 Mai, par M. |. Murat, Assistant du servie magnctique, 
il resulte que l'azimute de notre repere provisoire est de 170,3”, 6 avec une 

erreur rnoyenne de +o'.18. 

La mesure de la diclinaison magnstique se fait successivement au moeyen 

des deux barreaux que possăde notre theodolite. Le barreau est suspendu, 

par Lintermediaire d'un &trier, ă un fil de soie sans totsion de 10 cm de 

longueur, soutenu par un treuil au milicu d'une colonn: qui surmonte un 

tambour dont laxe est perpendiculaire a laxe horizontal du thcodolite. 

Ce. tambour est ferme par deux giaces ă faces paralleles. Un microscope, 

qui se meut solidairement avec la lunette, permet de viser les reperes 

gravâs sur plaques d'argent au centre des surfaces terminales des barreaux 

cylindriques aimantes. Une goupille placee, au milieu de la longueur des 

“barreaux, permet de retourner ceux-ci dans V'etrier. 

“Le tableau suivant contient les resultats obtenus: 

BARREAUX 

TEMPS Moyennes Observateurs 

Nr. e Nr. ee | 

zh qm — n 16m || 40307, 4 | 402070 || 40.29%, 7 i Murat 

In 40m — 8h18m || 4097, 8 || 40281, 7 || 4028, 3 I. Murat 

în qgm — 8h18m | 40294 6 | 40284, 2 | 4928,9 St. Hepites 

La moyenne gensrale de toutes ces observations est de 402910 W qui 

represente la declinaison magnctique actuelle ă Bucarest vers & heures du 

_matin, temps local. | 
En comparant la declinaison actuelle : ă Bucurest 49209, o a celle quia €t€ 

„trouvee en 1829 par les officiers russes, on trouve que la variation secu- 

laire, deduite de cet intervalle de 69 annces, est en moyenne egale ă—5'9; 

elle se reduit ă — ş',4 si on la calcule seulement pour les dernitres 30 

annces en partant de la valeur 71 obtenue par Lessmann en 18638. 

“Bucarest, le 16 Mai 1898. 
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Nouvelles methodes de mesures des grandes IEpIe RE 

electrolytiques 

PAR 

M. D. NEGREANU 

1. On peut determiner les grandes rsistanees des €lectrolytes de la 

fagon suivante : 

On forme un circuit dun nombre 7 d'elements identiques, de la resis- 

tance inconnue +, dune resistance 7, de 7 6lements identiques aux pre- 

miers, enfin du glavanomttre de râsistance g. Les points a et b peuvent âtre ş 

mis en communication metallique, en c on plase un interrupteur de courant 

S-a Me i 
i Ale a a ne, nf 

SE săpat i paie ea aa Ca 0 pu ME RI BRIIII 
b 

Fig A. 

Les €lectrodes introduits dans l€lectrolyte sont formes par des lames 

de platine â grandes surfaces. La resistance 7 peut &tre une r&sistance 

mctallique prise sur une boite de resistances ou un trait de graphite trace 

sur une plaque d'ebonite, et donton a determin€ prealablement la r&sis- 

tance. | 

La force €lectromoitrice ze des 7 Elements est considerable par rapport 

â la torce €lectromotice de polarisation. En outre, les grandes râsistances 

introduites dans le circuit diminuent Lintensit€ du courant et tont que la 

force €lectromotrice de polarisation z soit negligeable par rapport ă la 

force €lectromotrice 2 ze de la pile. | 

Le circuit ctant dispos€, comme il a cte indiquc ci-dessus, on ferme en 

c le circuit et on met-en communication metallique les points a et &. 

Quand la resistance 7 est telle, que la deviation du cadre mobile du gal- 

vanomttre soit la mâme, les points a et 2 ctant en communication metal- 

lique ou non, la resistance z+ de lelectrolyte est gale ă la resistance 7. 

Grâce ă un commutateur, le courant peut traverser lelectrolyte dans 
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les deux sens, quand la deviation du galvanomătre est la m&me dans les 
deux cas la force €lectromotrice de polarisation de l'€lectrolyte est n€- 
gligeable. 

Appliquant les lois de Kirchhoff, on trouve : 

Ii! 

ne—e—I (ung + zi 7 

Nei (ri mg+g)—i" ri; 

comme “0, e! negligeable par rapport ă ne, et la resistance 2 du gal- 

vanomâtre ncgligeable par rapport aux resistances z et 7: 

= = 

ne 1 (no + x) 

ne=I (rima), 
— 7 

d'ou 

II. On peut mesurer les memes râsistances €lectrolytiques, disposant le 

circuit de la fagon suivante: 

Le circuit est forme par 7 clements identiques (ze, 9), en nombre- 

assez considerable de manitre que la force clectromotrice £ de polarisation 

de lelectrolyte soit negligeable par rapport a 2, de l'electrolyte en dis- 

solution dont la resistance z est a determiner, par d'autres 7 €lements 

identiques aux premiers (72, 40) et enfin par la resistance 7, qui peut Etre 

une ie a resitance ou bien la resistance connue dun trait de graphite. 

Eatre a et 4 on place le galvanomttre. En c est un interrupteur de cou- 

rant; en Z un autre. 

Hall | E a ese li me 
ne, 5 

Fig: 2. 

Quand les communications sont âtablies, comme on le voit sur la figure 

etles râsitances z et 7 telles, que le cadre mobile du galvanomâtre ne 

devie par le passage du courant, Lintensit€ 7 est nulle. 
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Les lois connues de Kirchhoff, donnent dans ce cas. 
[4 

pe A 

ne—e = Î (mp4) 

ne = Înpg+ ri 

Comme e est ncgligeable par rapport â ze, on deduit ; 

L=—7, 

Les experiences ont te realisces a laide de 100 elements Cz—Zr— 

eau acidulce, et du galvanomttre Deprez d'Avsonval. 

CONFERENCE 
FAITE LE 5 AVRIL 1998 A LA SOCIETE DES SCIENCES DE BUCAREST 

PAR 

M le Dr. C. ISTRATI, Secretaire general 

ă Poccasion du 8-e anniversaire de la fondatlon de cette Scciete 

(Suite) 
- DE Asi Fă 2: 73 

PERU TIPI IP PP PO 

= “ A 

La fonction de loxygene dans la molecule, &tant une fois bien definie on i 

peut naturellement se demander si le camphre est un corps sature et si | 

Ihydrocarbure qui constitue son squelette est cyclique ou non et jusquă 

quel point ce corps se rapproche des terpenes. ; SOMA At, | 

La question a te, pour ainsi dire, resolue depuis plus de 50 ans, mais, 

malheureusement, ă cette &poque on ne disposait pas en chimie organi- 

que des considerations actuelles; car la chimie organique, en tant que 

partie de la philosophie chimique, ne commence reellement ă jouer un 

role important que depuis la conception heureuse et fertile de Cooper 

et surtout de Kckulc, grâce auquel nous avons aujourd'hui la possibilite 

de nous retrouver dans cette immense labyrinthe, constitu€ par les corps 

isomâriques ă structure si! varice. fi 

En rcalite, en 1841 dejă, Dumas et Delalande, en chauffant le camphre | 

avec lanhydride phosphorique obtinrent un corps liquide, un hydrocarbure, j 

Co Hi, qui nest autre que le cymene, et quoique la synthese de ce | 

corps nait cte faite dune maniere directe quen 1892 par Widman, qui Ă 

avait chauffe le phene metho-cthyle avec liodure de methyleet du so- 

dium, on avait tout de meme admis, pour la constitution de ce corps 

la formule suivante en rapport avec lhexagone de Kekulc: 



Phe&ne—metho-ethyle, methyle para = Cymene. 

Le mâme corps a ct€ obtenu en partant du camphre en 1868 par 

Pott, qui avait chauffe le camphre avec Vanhydride thiophosphorique. 

 Ces faits, de mâme que dautres qui se firent jour grâce aux re- 

- cherches des chimistes jusquen 1873, permirent ă cette date ă Kekule 

de donner une formule de constitution au camphre, formule qui r€- 

sumait plus ou moins ă cette &poque les vues des chimistes, par rapport 

aux proprictes de ce corps: | 

Formule No. 1. H C CO 

Cyclohexene 4,—metho-sthyle, para methyle-one 3=—Camphre. 

Cette formule a €te modifice par Haller de la maniere suivante: 

CH: 

| 
ORICE | 

„Formule No. II H 

(Sik 
Cyclohexene 6,-—metho-cthyle, para mâthyle-one 3. 



uită Ci 

aaa XA 

p- aa ri Î.- 

ae Ai ip sai Ei Pa 

Dima ml ei 

pa TA IT, 

ia 

A : | I-au 

— " C_ CA ao PPS, 5 a Vă IA Dă-Au li că fă tal ema 2 uta ao iat baiat 2 

: : 

2 

PA PT PR O pei 

a. 

E E că 

en plagant la double liaison de la ea entre le premier. et le S 

sixieme carbone. IS AA si 

Il n' y a quune seule objection.qui peut ctre faite, dăs iei commen- 

„cement, ă cette formule; c'est que le camphre devrait âtre un corps. non 

sature capable de fixer toujours une molecule d elements monovalents, 

chose qu'on n'a pas encore decouvert dans les proprittes. de. ce corps.. - 

Voilă pour quelle raison Kachler, des 1874 proposa comme formule | 

rationelle du Camphre la suivante par laguelle il tache de. remedier 

ă cet inconveniant: gi: 

Formule No. III Ea 

SĂ e SR e pa 

E Oare a E -&thyle, para perie oxy 1—2. 

A partir de lannce 1868, plusieurs travaux i mceproi iat reunirent le 

materiel necessaire pour penctrer un peu Pia en avant dans, la con- Ă 
Li stitution de la molecule du camphre. 

Theoriquement, si on retire une molecule d'eau du căt pica a on doit sept 

tomber sur un homologue quelconque du phene, et comme le cymtne 

avait 6t€ obtenu par Dumas et Delalande, et plus tard par De, tale 

question devrait &tre ctudice d'une manitre plus intime. 

Cest ce que firent Messieurs Fittig, Kâbrich et Jilke, en 1868, ES 

ont voulu deshydrater le camphre en se servant du chlorure de zinc: 

Parmi les produits de la reaction, ils ont pu determiner d'une manitre. 

precise les corps suivants: 

CH Ca BC. CEO. Ce H (CH) ( dn 
1 2 EA asa 

CH, <cpp- CH, 2) ra dna AAA 

Or, parmi ces corps, le phene, le phene-mehyle, le phenedimethyle — Mana 

ă condition que les methyles soient en para—et le ph&ne metho-ethyle, e ul 

methyle para, peuvent tr&s bien sexpliquer en partant de la formule ei a 

de Kekul€, Haller ou Kachler, îl n'y a que le phene trimethyle 1, 2,4, 
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pour lequel il faut admettre la destruction de la chaine: mâtho-cthyle et 

le passage dun mcthyle ă la place de pesta a — formule Kekule, 

Haller — par exemple. 

„Or, dans ce cas il faudrait que le groupe metho-cthyle, pour arriver au 

“groupe methyle, passe par le groupement âthyle; or ce corps a ct, 

„Justement trouve par. Rommier, en 1870, en faisant reagir toujours le 

chlorure de zinc sur le camphre. Le E E il a obtenu ctait le al a 

&thyle, dimethyle 1, 3, pa 

(gl sus | 
(. de pe 

| Er 4 

qui a te obtenu par synthese directe 16 ans plus tard, en chauffant 

ensemble, en prssence de S O, H;, deux cctones, la propanone et la bu- 

tanone, dapres les vues de Kanne qui, en 1859, obtint le phene tri- 

methyle 1, 3, 5 (mesithylene) en partant seulement de la Propanone, 

dans les m&mes conditions. Or dans ce cas, le groupe methyle du 

groupement metho-cthyle, a dă quitter cette place pour se fixer ă la place 

de loxygene. 

“Ensuite, en 1874, Flesch en repetant la reaction de Pott trouva, entre 

autres corps, le Phene—me&tho &thyle, para mâthyle-thiol 3 (Thiocarvacrol) 

corps dans lequel il est prouve d'une manitre indâniarle que le groupe 

thiol se trouve au voisinage du groupe methyle. 

Mais dans cette reaction de Flesch, ă câte du cymene en para, on 

„a trouv€ aussi le cymâne en ortho, c'est-ă-dire le ph&ne—metho- -&thyle, 

„ortho methyle. Dans ce cas il faut admetire, ou une isomcrie du camphre, 

„ou une migration du groupe msthyle, de para en ortho, ce qui est un 

peu dificile ă concevoir. Or, cette observation a 6t€ faite aussi par Arms- 

trong et Miiller, qui en 1884, repâtant le travail de Dumas, trouvărent, 

de mâme que Flesch, les deux cym&nes, de mâ&me que le phene—tetra- 

methyle 

1 

2 
Ce H, (C EH), 3 

5 

"corps qui a ât6 obtenu par synthăse, onze ans plus tard, en chauffant 

le mesithylene avec du methane monoiode et du sodium. 

Dans ce cas il faut admettre que c'est encore le groupement metho- 

„ thyle du camphre qui a fourni les deux methyles, lesquels se sont fixes 

alors sur la molecule du phene dimâthyle, qui en est resulte, et que 

„Fittig avait descelle dans ses produits, pour. donner naissance au tctra- 

_methyle. ; 

Ce tetramethyle a ete obtenu la m&me annce par les memes auteurs qui 

„ont repete la reaction avec le chlorure de zinc, reaction quon suppose 
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au fond avoir €t€ employce d'abord par Goa sa EBLE du, i 208 3 

iba i ils trouverent comme Rommier, le ph&ne-cthyle. dimethyle 

2, 3, 4 et, chose absolument curieuse, ils ne trouvărent que du cymene | 

en ortho et pas la moindre trace de cymâne en para! Dans „cette m&me 

râaction ils trouverent un pentene C, Ho, une camphorone. (Cu Ho O 

et un hydrocarbure Co H,o, qui parait donner raison ă la formule de. 

Kekuls, par le fait quelle peut tres bien s expliquer en admettant comme 

constitution de 'ce corps celle du cyclohexane — metho- etilic, pina: 
methyle: nt i | | 

a E i 

cn 
ja - CH : 

ie CH i 

ca 
cu, 

Or, pour arriver ă cette formule, theoriquement, on devrai passer pa Pi 

le corps suivant: 

CEH; 

Ep CI 
|! 

H C CH | 
A si A 

E 

- CH, 
corps Co H,s qui a €t& decouvert par Weyl, beaucoup plus tât en 1886, 

en hydrogenant le camphre par H |, et qui bout ă 1630. Dans cette reaction 
il obtint aussi CO ce qui explique pour quoiila pu trouver dans ces 

derives !hydrocarbure C, H,, bouillant entre 1350 et 1400. sală 
Que dans ces reactions complexes, il y a possibilite, par le fait de. 

la destruction de quelques molecules de camphre, ou de leur reduction 

en groupement plus simple -- phene, tolu&ne, xyl6ne, etc. —'que les 

restes qui en resultent puissent se fixer ensuite pour donner naissance. | 

bă: 
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ă des isomeres ou ă des homologues, peut se prouver en invoquant 

les travaux de Raymann et Preiss, qui, en 1881, en chauffant le camphre 

"avec de Lliode ă 150, obtinrent les hydrocarbures suivants: 

Ca Ho, GC H,s, Co Ha Ca Hg 

qui representent une scrie d'homologues, parmi lesquels les deux pre- 

miers termes sont des homologues inferieurs des hydrocarbures du 

camphre, tandis que le dernier est un homologue superieur du meme 

hydrocarbure, et qui ne peut Gtre expliqu6 que par la fixation dun 

groupe mcthyle ă la place dun hydrogene du cymene, en supposant 

que I'hydrocarbure C,, H., represente ce corps. Or ce corps 

„CH CE i 

E. a A ASC 3 

ch, 4 

a €t6 trouve justement par Armstrong et ses collaborateurs, Easkell et 

"Miller, avec lesquels, entre 1879 et 1884, il a travaille sur le camphre, et 

il la obtenu en chauffant ce corps avec de liode. Il a prouve quil se 

produit encore HI etil a trouve le meme phene—tetramethyle indique 

plus haut. 

Uhlhorn, a pu ensuite mieux eclaircir cette question en isolant les iso- 

_me&res suivants: 

E CC 0 Dia 
i Cl poa 

Le fait que Kekule avait place son oxygene en ortho, vis-ă-vis du 

groupe methyle, trouve deux explications importantes. D'abord, dans les 

produits de la reaction de Rommier se trouve indique un phene—methylol: 

CE al 

CH 
CEL: 2 

dans lequel Reuter, en 1884, prouva que le groupe Ceapiele se trouve 

en ortho par rapport au groupement methyle. 

Ensuite le travail de Flesch de 1874, citee plus haut, dans le quel 

il decouvre le “Thiocarvacrol (Phene — metho-âthyle, paramethyle-thiol 

3) parmi les produits de la rcaction de Pott, indique suffisament que le 

groupe SH, qui remplace le S, donc O du camphre, se trouve dans le 

voisinage d'un methyle. 

De mâme dans lctude faite par Armstrong, Easkell et Miller, par 

la reaction de HI sur la camphre, on a obtenu dans la meme reaction 

un. des corps les plus interessants pour moi, ă cote du cymene, quon ait 
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trouve dans les derives du camphre, le phene—metho-âthyle, paramethyl-o] 

3, qui est le carvacrol, correspendant au thiocarvacrol de Flesch et qui 

donne pleinement raison au point de vue ale ces faits ă la formule de 

Kekule: 

Dans toutes ces reactions, assez varices, mais obtenues sans oxydation, 

une chose simpose ă lattention du chimiste, cest Ja presence du cymmâne 

en para et celle du phone-methyle-ol en ortho, de meme que cele du car- 

vacrol et thiocarvacrol, dont on ne tient pas suffisemment compte, de 

meme que de la presence du phene et de ses homologues mono, di et 

tetram&hyles, qu'on trouve dans les reactions indique€s plus haut. 

Il en resulte donc: 

1). Que dans /2 camphre îl y a certainement la chaine du phene; 

2). Que cette caine est substituee et quelle est le 4-e homologue du 

phene. 

3). Que dans les reactions indiquces cez/e Pio e peut ître vepre- 

sent. € seulement par la substitation de quatre nethuyles, dun cthyle et de tă 

methyles, ou dun metho-ethyle et d'un methyle ; 

4). Que la mofltcule du camphre est saturee ; 

5). Quelle contient 77 groupemeut cinonigue ; 

6). Que ce groupe cenonigue est place ă câte dun melhyle. 
Et puisque dans notre exposition nous sommes arives en 1884, i 

est juste de presenter maintenantla formule du.camphre proposce par Kan- 

nonnikoft en 1883 et qui ă lavantage: sur celle de Kekul€ de satisfaire 

aux six conditions indiquces plus haut, tandis que celle de Kekule ne 
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peut pas satisfaire ă la quatrieme: 
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CI, 

| 
CH—CH, 

| 
C 

Al 
Formule No. IV. ua CE 

| 
EI,C CO 

în ja 
CE 

| 
CH, 

Cyclohexene 1-4—metho-cthyle para mcethyle-one 3. 

Cette formule a lavantage sur celle de Kachler, non seulement par le fait 

qu'elle presente le camphre comms Gtant sature, mais en plus elle con.- 

serve la place indiquce pour l'oxygene par les reactions citees plus haut. 

Observons maintenant les produits qu'on obtient en oxydant le camphie, 

ou quelques uns de ses derives, Nous avons ici tout une scrie d'acides. 

Les acides camphelâniques. 

0, Haş — CO. OH 

dont un fut obtenu pour la premiere fois par M.M. H. Goldschmidt et R. 

Ziirrer en 1884, en hydratant le nitrile du camphre. 

On leur acorde les formules suivantes: 

CO OEI 

Cyclohexane—ethylidtne 1=—1,, dimethyle 2. 4, 
oique 1,=— Acide Campholenique. 

Cette formule, nous conduit facilement au campholtne de A. Behal 

et a lisocomphol&ne auquel Guerbet attribue la formule Z. 
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| i ae n Nae 
H, C 4 C ab H, C - C H, 

aa ate cară aia i 

C FI; i i 0 H, Ş, i ES TA A 

Cyclohexane—methene 1—1,, Cyclohexane — trimsthyle It 2 e n 0 
dimethyle 2. 4 (oa holc ac, poa giole îl i fe 108 

B. SA 4 
Ile 

| 
AG i 

iure e brade il 
| | | 

H C C H, i j 

Asa A 
SEI 4 
| 
CH, : 

Cyclohexene 1.—trimethyle 1. 2.4— 
Isocampholene. 

Ensuite on leur attribue encore les formules: 

CO OEI CO,OH 
| |; 
ae GEL 
| | 
Gia CH | 

GE. CH, i 

et UI 
lie GE CEI HC CH-— CH, 

„_ Cyelopentene 3— 
cthyl, trimethyle 2, 2, 3, oique 1,— 

Ac. g-campholenique. 

Cyclopentene 4 - 
ethyle, trimethyle 2. 2. 3, 

oique 1,=—Ac. f-campholenique. 

Ces deux formules sont de Tiemann, în sd que G. Blanc, leur. at- 

tribuent les formules suivantes (1). A 

(1) Toute la partie, tres importante, relative au travail de M. G. Blanc — Bull. 

Soc. Chim. 5 et 20 avril 1898—a €te ajoutee pendant la revue des epreuves, ce travail 

n'ayant pas €te publice a l'epoque ou la conference a eu lieu. 
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î.en 00. 0H 
oa | | 

EI 5 
| j 
9 ia E 

Su 

E E CEI CER FE e Cr 
Dr] issa, 
„noa ei aaalede H, CCC Ha 
crai a yelopentene 5— Cyelopentene 1— 
ilie tranetiyle 2. 3.3, oique 1;= &thyle, trimethyle 2.3. 3 „0ique1,= 

Ac = -cămpholenique Ac. G-campholenique. 

i paie, joiie comme formule de constitution du campholene la sui- 

a lisocampholene. 

CH, CET, 

e 
C 

“asia sans sarreter ă 

* Cyclopentene 2 — tetramethyle 
1, 1. 2. 3=—Campholene. 

Nous avons encore comme acide monobasique /aczde campholigue 
E Car El — CO OEI. 

qui difttre du premier par deux hydrogenes en plus. 

Il a te obtenu par Delalande en 1841 en chauffant le camphre 
entre 3000—4000, avec de la potasse et de la chaux. 

On lui attribue plusieurs tormules. 

Friedel lui donne la formule suivante qui est celle d'une cenone et 

„dun cyelool en mâme temps: 
CEI 

| 
CH—CH, 

| 
CLEE 

a A 
H, € CI 

| | 
H, C EC) 

i C—OH 

jar: 
sia 

Cychohexane -- 
methocthyle, para methyle, 

"one 3, ol 4 = Ac. Campholique. 
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Il parait que d'apr&s les recherches de Ostwald sur la conductibilite ș 

€lectrique, que cette formule ă beaucoup de chance, le corps se compor- 

tant a ne pas nous autoriser ă admettre la presence dun groupement 

carboxylique. 

Blanc au contraire propose la formule suivante, qui nous Ec 

toujours, ă un acide faible, formule qui permet en plus de representer 

aussi L'acide isocampholique observe par Guerbet en 1895 pendant la 

preparation du premier corps et qui pourait tre expliqu€ par une trans-- 

position moleculaire 

(ele 
Ce ae — 

pentamethyle 1.1.2 2 5, oique1,=— 
. Ac. Campholique. 
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CO.0OH 
| ae 

= 50) Ca 

| i our e po ee Ade 
: : Si. 

Cyclopentane-pentamethyle 
4.2 2:13 2„0pique 1, = Ac. 

[so-campholique. 

Parmi les acides bibasiques on connait es aczdes camphorigues: 

CO-O0 E 

dont le dextrogyre a ct€ obtenu par Rosegarten en 1785 en Oxydant 
le camphre par lacide azotique, tandis que le gauche n'a ct€ obtenu quen 

1853 par Chautard en oxydant de la mâme manitre Ja camphre de la - 

matricaire. 

Ce Ha 

CO. OEI 

On lui a proposc plusieurs formules parmi lesquelles;: 

cu 
C E CHE 

H, CC 0.0 

Hub coon 
| 
Li 

Cyclobutane —metho- 
ethyle, trimethyle 1, 2.3, €thyle, paramethyle- one dioique pe 
dioique 11, 2, (Reyher 

1891 45) 

CH, 
| 
ea ei 
| 
CH 

SIA si 

IE CEE 
| | 

FAC CO 
era a ct tei 

za A 

SIE 0! 
| 
CO. OH 

Cyclohexane -— metho- 

3, 0] 4, oique 4. (D'aprts 
les vues de Friedel). 

CH, CO.OH | 
N A 

(i 
N 

A 

FEȚE cs 
| | ţi 

FI,€ CH CH, 
Ne 

CH 
| il dA 
CO. OH 

Cyclohexane—tetra 
methyle i eu Bă 

4,. (D'apres 
ia formule. de Bouvault). 

(Behal). ia 
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E ECO. | RCS CH 
* te ad Se 

C sira, c 

SPZE Sceai CEI, „d 
IEC, C Ze Gu HO,C-HC CH—CH, 

| | a] | 
H, C — CH—CO. OH H, C ——— CH-CO.OH 

Cyclopentane--penta-methyle Cyclopentane—penta methyle 
1223 dorgue: 1. '3,- [e 2: a. 5 doiejue-a,.-.5,. 

(Bredt). a o Ati (Tiemann). 

E EI, CO OH 

a A 
E 

SE ca 

i e (a CH, HO,C—HC & <a 

ua ja dă CH, 
Cyclopentane-—pentamethyle 

1..423525559diorue 1 - 5 Apic). 

lous pouvons encore indiquer ici les acides suivants: 

Le phene—ethyle, dimethyle A pda 7, (acide dimethophenyle acâtique). 

ei 2 E Ori 
€, Sa du 

CE 4 

ue Guerbet et Behal (1895) ont obtenu par perte d'hydrogene de la- 

[ ampholenique en le chauffant ă sec avec du brome. 

orps correspond ă !hydrocarbure—phene-cthyl, dimethyle. 1, 2. 4.— 

par Uhlhorn, mais je ne vois pas bien comment il peut se pro- 
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. CH, CO.OH COE 
Pat: 

| $ 

E e (E 

e Se CH Se se G1 
i LE fe (6 (oa RE, H3 C (Oa iei șă 

CE PA 
H C CH H C——=C—CH, 

Cyclopentene 3 — Cyclopentne 3 Sai sa A 
tetramcethyle 1. 2, oique 1,— orale 1.2.2. 3, oique 1, 

Acide lauronolique. Acide isolauronolicque, 

et d'apres Blanc: 

(1 A O: Să H CO.O0H 

po me e Dl 
C 

a 
E € Do 11, Cc EN ata 

2 po a SE pe E 
H Da H; 2 G H, Spa 

Cyelopentene 4 — Cyclopentăne. 1 i NS 
tetramethyle 1. 2, oique 1, = tetramethyle 12.59 sono iei == a 

Ac. lauronolique. Ac. isolauronoliquc. pa 

tandis que d'apres Tiemann, on aurait: 

e ri CO.OH. 
| CE d a 

FIE CH-—CAB, 0 RD 
| Lu Ha eu | CR 

<cn, HC CEI, 
Cyclopentene 4 — Cyclopentene AR za 

tetramethyle 1. 2 3 3, oique1,.  tetramethyle 1. 2. 2. 4, oique 2) 
= Ac. laaronoliquc. = Ac, isolauronoliquc.. j A 

3 Parmi les acides ă chaine cyclique, nous avons encore les. corps sui- 

vants, acides et olides en meme temps, ou seulement olides. pa Aa 

D'abord la camp/holactone :. : 
tă CO A 2 tai 

Ce Has | 
O 

nol — ou Sloan meme temps, ayant pour Fa 

CO.O0H fe Aaa 
ia Piri « e a, 

OH =, aa ADR 
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Elle a ete obtenue par Woringer, en meme temps que Lacide lauro- 

nique, pendant la distillation s&che de Lacide camphanique. 
On lui a assign€ la formule: 

ş Ii 
$ CH—CH, 
D.: | 
i S-A i 

i 
E pa ceda BA a 

| | 
iso CO 

N > 
H 

Cyclohexane -- 
methocthyle, one 3, oxy 4—5 

Tandis que Blanc lui donne la formule: 

SI CE CEI, 
ă Xa A 

S 
LCR 

a ai 
| €.O 

au 
Fe CHILO 

- Cyclopentane-tetramethyle 1. 2, 
4 olide 3 — 2,. 

P'acide camphigue : 

CH. — CO. OH. 

 obtenu par Berthelot en 1859, en meme temps que le borncol, par lac- 

„tion de la potasse alcoolique sur le camphre, rcaction qui a fait penser 

que ce corps est une aldehyde, de meme que lacide campholenique, 

: nomme aussi oxycamphre, auquel on donne la formule : 

i: C.H 
E | a 0 

(Si 5)! 

et qui a 6t€ obtenu par Kachler et Spitzer (1882), en traitant le camphre 

 f-dibrome, en solution alcoolique, par lamalgame de sodium. 

„Nous avons ensuite /acide camphanigue, decouvert par Wreden en 1872, 

qui parait &tre d'aprăs les travaux de Fittig, acide monobasique et olide 

„en me&me temps: 
i) 
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A CO OI 

Il correspondrait ă un acide oxycamphorique 

CO. OH 

Cs II AC). OH 

OH 

qui resulte du remplacement du brome, par— OH dans / i „Bromo- 

camphorique : RR, 

„Co. OH 

CL 60 OEI 

Br 

que Fittig obtint en faisant bouillir Vanhydride bromo-camphorique avec. 

de Leau. Fittig lui acordait la formule No. [, tandis que Blanc lui donne 

la formule No. II. : 
» 

Cyclohexane-methoctyle, para me€- Cyclopentane-penthametyle 1. ae 

“thyle-one 3, oxy 5—6, oique 4. 2. 2.3, oique3,, olide 2, —3. 

1 i 
CH 
| E CH-—CH 

sia CH, CH Șă OG 3 3 

E E RI Cc 
“îi | | 2 i Să CH, 

a H,C CO Bu ai (Fire E CO. 

E cn a 
Și a EC e DR 
A CO.OH "COLO: 

E: 

Je pense qu'il faudrait citer aussi, avant de passer aux cities, d'une 

basicite superieure, /acide camphopyrigue: pr i 

CH=—CO.0E 0 
C, Hu N pi 

CH CO.OR 

decouvert par M. I. E. Marsh et ]. A. Gardner en 1891. 

A câte de ces acides dans lesquels on admet encore ia presence ea: 

groupement phene, ou d'un de ses homologues qui constitue la base de 
A la molecule du camphre, ii faut encore indiquer les suivants, a consti- 

ADI n can te „de tm! 

qi 4 Ed 

E 

[e 

E RE a II 
ri a a p 



P en (a lacide Sea nl ea în ue par NO,OH. avec le- 

“Blanc obtint par Lintermediaire de son anhydride, limide phenilce: 
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Cyclohexane monaze--phe- 
nyle 1, Sa ae 3- diane 2. 6. 

+ 

Le pentane—imethyle 2. 3- a, mb, (ac. TRetyle pentenolque. me 

thyloique) : 

ui. CO.OH sl : 

du, 
LO 

obtenu en oxydant lacide cis-camphorique par Lacide azotique. nai. ile 

premier acide dans lequel nous trouvons le groupe metho- &thyle—isopro- | 

pyle—et voilă pourquoi on Jecrit d'habitude sous la forme de butane. me- % 

tho-cthyle dioique 1. 4. A a 

(GOE Pi aaa 

» 

CH-—CH-CH, 2. sipi ă ucinăte emma MD da 
sta lea d AL e 

3 „CEL CEAS ei A 90 d al 

CO.OH du APR e ae A 

Enfin, ajoutons encore le butane-—dimdihuple 2—oique ih sous la forme de 

son derive dinitre 3: = 

CO.OH 

dea, AR 

ae, „EN NO O 
„ca | i Acea 

obtenu dans la meme r&action. șa E STA DADA 

Vient ensuite le butane —trimethujle-dioigue ZA A(aG trimcthyle « succi- 

nique=—ac. trimethyle butane dioique). 
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CO.0II 

eu 

Cia.ch, 

Lo.ou 

qu'on trouve toujours dans loxydation de lacide cis-camphorique par 

CO. 

Un acide tout a fait curieux c'est celui que Balbiano obtint en 1896 

en partant de lacide camphorique par loxydation manganique: 

Ge 
| (Sal Olae (Cin 
C-—CO.OH je iz Sa A 

CO,H—C — C — CH — CO H | pată pda 
(3, O = fi 

CH, a e 
A O 
C-—CO.OH io d 
HI Pentane-trimethyle 2. 3. 3, oxy 2—4, 

dioique 1. 5. 

Par lequel il obtint lacide dimethyle succinique dissymctrique, lacide 

trimethyle-succinique, de meme que le pentanetrimethyle 1. 2. 2, dioique 

1. 5 (Lacide 2—f—f—trimethyle glutarique): 

CE CHI 

| 
CO, H—CH—C—CH —CO,H 

| | 
CH, 

Enfin, il faut citer encore lacide cetone: pentane-dimethyle 3, one 2, 

„ oique 5, (ac. dimethyle-levulique £); 

| : CEI; 
| 

CH -- CO—C—CH,—CO,H 

| 

qui donne ensuite, par une oxydation ultârieure acide dimethyle suc- 

„cinique que Tiemann en 1897, obtint en oxydant le campholene par le 

 permanganate de potassium. 

La meme ann6e Tiemann obtint aussi lhomologue supsrieure (di- 
“methyle—3—hexanon—2—săure): 

CH; 
| 

SL COACE COL 
| 
CEL 

Hexane—dimethyle 3, one 2, oique 6. 
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en oxydant lacide &— dioxydihydrocampholenique par Vacide chromique : 

CO,H 
| 
CH, 
| 
CH 

Sata DADR 
HO- i au 

FI) 200 pp i 
Oyclopentane-cthyle, trimethyle 2. 2. 3, diol 4. 5. oique 1;. 

(£ — Dioxydihydrocampholensâure). 

Parmi les acides tribasique derives du camphre il faut d'abord citer 

lac:de camphoronigue. iz d 

(3 Ala COOL 

NCO. OH 

obtenu par Kachler en 1873, pendant l'oxydation du camphre au sea 

de lacide azotique. 

Rissling —en partant de la formule de  Kekule et Reyher 1891 de 

celle de Kannonikoff—etait- arrive ă la formule suivante: 

CH. CO OH 

[d | 
CH, —CH—CH—CO—CH,—CH—CO.OH 

Heptane-trimethyle 2. 3. 6, one4, ol 6, dioique 7 Pa: 

Tandis que d'aprts la formule de Bredt nous avons: 

CH; CO.OH CO.OH 

| | | 
CH, — CH — CH — CH — CH, — CO.OH 
Hexane, trimethyle 2. 3. 4, trioique 6. 3,. 4. 

Ensuite l'ac:ge camphorgue. 

CO.0H 
C a 

Cp Le COOL 
CH — CO.OH 

decouvert en 1891 par M. M. [. F. Marsh et 1. N. Gardner. 
Blanc lui donne la formule suivante: 

(4% CO.H 

CO, H— cc CH2—COH 

| 
Cu, CH; 

Pentane-tetramethyle 2. 3,trioique 1. 5. 3,. 
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En observant ces acides ă chaine acyclique arborescente, on voit 

facilement que le groupement phene-cthyle se trouve deux fois dans 

lacide pentane-methyle dioique 2. 5 et dans lacide pentane-dimethyle 

„ dioique 2. 3, 3. 5, tandis qu'on trouve deux methyles substitues au 

 mâme carbone dans la formule 'pentane-dimethyle dioicue 2x21. Bet 

dans Llacide butane-trimethyle dioique 2. 2. 3, E 4, de meme (ue dans 

„le derive dinitre du butane-dimethyloique 2. 2 

P: „ Voilă pourquoi plusieurs autres formules că iară proposces pour le 

 camphre parmi lesquelles celle de Bredt en 1893 a jouc un grand role 

dans la question de la constitution de ce corps, de m&me que celle de 

„ Bouveault qui date de 1892 et qui a cte dans ces derniers temps 

soutenue par plusieurs auteurs (Bchal, Blanc) comme pouvant plus faci- 

„ lement correspondre ă beaucoup de faits connus: 

p4/.4—2, One 2 1—21..4—2", one 2. 

E i Beuveault 1892 Bredt 1893 
î Formule No. III. Formule No. IV. 

E. (6 CH; 

“N C 

„AIR CH,. fe oaa IS Alia) 
„ORĂ : i | | H,C-—C—CH, | 
D 35 CEI:CU rr H,C e ACE 
D.. | i 

E. 
PE... = (5 

î...- Fi H 

Ș i E ă Cyclohexane — methyle 1, propane Cyclohexane — methyle 1, propane 

„Les deux formules donnent la meme position au groupe cenonique 

| et. peuvent indiquer la naissance du cymene en para; de meme on peut 

E „expliquer la presence des acides ă deux methyles attaches ă un seul car- 

“Ă “bone par la formule de Bouveault qui prevoit au premier carbone deux 

„Na carbones dont un mâthylique libre. 

RR La superiorite de la formule de Bredt consiste dans le fait quelle peut 

E. expliquer la presence des 3 op es m&thyles substitues ă deux carbones 

Ș voisins. 
E „_ Ces quatre formules n'ont pas ât€ trouvees suffisantes pour expliquer 
i „tous les faits observes ensuite et voilă pourquoi je tiens ă reunir ici toutes 

îles formules propos6es dans la suite pour pouvoir mieux juger dune 

E _mani&re synoptique de la difference qu'il y a entre elles. E 
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3, one 4. (Armstrong et Miller) Cyelo- -octene 2—5, dimactnyle 1, 
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Quelques nouvelles dounces Za biyai ă Petude de la Roumanite 

(Sucein de Roumanie) 

PAR 

le Dr. C. ISTRATI 

Dans une ctude (1) et plusieurs notes anterieures jai decrit cette belle 

varicte de succin de Roumanie ă laquelle O. Helm ă donn€ le nom de 

Roumanite. 

Dans ces derniers temps, jai appris qu'on trouve la Roumanite souvent 

aussi dans la va/za Teleajenului; district de. Prahova, et surtout dans la 

valea Poului, district de Bouzcou. 

Parmi les varictes trouvees depuis peu de temps dans le ieuiet de 

Bouzcou, jai pu constater deux choses importantes. 

D'abord jai eu entre les mains un echantillon, qui presente aspect 

vitreux de manitre ă se meprendre. Un cylindre que jai fait decouper 

pour en prendre la densit€, n'a pas la moind tâche, pas une de ces multipes j 

fractures, ou pailletes luisantes qui constituent le caracteres essentiel de 

la Roumanite et qui fait quune variete peut €tre comparee ă Laventurine: 

Il est de couleur jaune clair, et on peut affirmer volontairement que cest 

du verre colore en jaune. Il est limpide et absolument translucide et tran- 

parent. On lit a travers avec la plus grande facilite. 

Vers 3250 elle noircit sans fondre. 

Voici le resultat de Vanalyse : 

e cn ic ee ali ceda aici cur îsi iul eta ceai 

SP e 

IP COT PPE PL aI 7, 

II E Pia E I 

Matigre 02-.2168 02':.3156 | 

CO, 056358 ea ode ta RER II 
H.O 0£':,2043 „0&r-.3063 A 

Co 7998. 79,80 
H%/ 10,47 10,78 

On voit que cette variâte, qui est la plus pure que jai eu en main, a 

moins de carbone que celles qui ont une couleur plus foncee (81%/, C.) et i 

surtout celles qui ont laspect bitumineux (83,3%, C 

Cette variete contient moins de soufre: 

1 ji 
Maticre I2'-.0628 TE 2200) 

SO, Ba 05,07 10 021-.0783 
So/, 0,918 0,876 | 

tandis que les autres varictes ont eu entre 0,93 — 1,72 pour cent. 

(1) Analele Academiei Române, Memoriile Sectiunii sciințifice, seria II, Tom. 16 

1895. Bul. soc. sc. Fizice, anul al IV, pag. 59 — 77, 1895. TR pi societăței de A 

sciințe anul al VI, pag. 54—59, 1897. 
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La meme chose peut s'observer avec les cendres: 

I II 

Maticre 0258183 1£r-.4052 

Cendres 0*r-,0008 0£-. 0013 

Cendres, pour cent 0,130 0,096 

or la seconde determination est la plus juste, ayant pris presque trois fois 

plus de matiere, on peut voir la petite quantite de cendres contenues, 

tandis que pour les autres varictees elles varient entre 0,18—1,0 pour cent. 

Grace ă (la purte remarquable de cet €chantillon jai pu me faire 

tailler un prisme avec lequel M. le prof. Negreano a put constater que: 

L'angle de refringeance A = 37%,30/ 
L'angle de deviation minimum pour la raie D du sodium est D=—25,45'. 

L'indice de rcfraction determine d'apres la formule: 

avec le Goniomâtre de Babinet pour le rayon D du sodium, et ă la 

temperature de -- 19 c. ă cte 22 — 1,53774. 

Sa densite€ ă 6t€ trouve egale ă 1.0536ă 25. 

Depuis longtemps jai €te ă la recherche d'un echantillon de Roumanite 

qui contienne un insecte. Quoique on miait affirme la chose ă plusieures 

„_reprises, il semble que cela arrive beaucoup moins souvent qu'avec 

lambre de la Baltique. Or depuis peu de temps, dans le mâme €chan- 

tillon decrit plus haut, nous avons trouve, ă Letat de parfaite conserva- 

"tion, un papillon — une varict& de myte — dans la partie la plus pure. 

Avec un petit grossissement on peut voir mâme les €cailles des. ailes 
insecte a approximativement un centimetre de longueur; il sera envoy€ 

ă un specialiste pour pouvoir €tre dâtermin€ avec precision, et le resultat 

„sera consign€ dans ce bulletin. 
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FAUNE DE LA ROUMANIE 
PAR 

M-r le D-r M. JAQUET 

Arachnides recueillies en 1897 par M. Jaquet et determinces 
par M-r le proi P. Pavesi de l'Universite de Pavie 

La faune des arachnides de la Roumanie est jusquă present inconnue, 

tandis que nous avons beaucoup de renseignements sur celle des pays 

environnants et dautres pays de la mâme province zoologique, quoique 

plus €loignes. Un premier €chantillon d'arachnides roumaines ma ste 

envoye par M-r le d-r Jaquet, que je remercie. En voici la liste. A part 

les deux nouvelles, on trouvera pour chaque espece sa distribution dans 

!Europe orientale, meridionale et dans l'Asie occidentale, d'aprăs la bi- 

bliographie ci-jointe (1). ; 

(1) 1872. Cambridge 0. P. General List of the Spiders of Peaiiaa and Syria (in p. 

Z. $. London) Londres. 

1896. Cecconi G. frcordi zo0logici di un viaggio alPisola di Candia- Aracnidi Sa Bull. Soc 

entom. ital. XXVII). Florence. 3 

1896 —1898. Chyzer C. voir Kulczynski. 3 
1852. Doleschal L. „Sysfemazzsches Werzeichniss der îm  Kaiserthum  Oesterreich  vorkom- 

menden Spinnen (Sitzangsber. k. Akad. math naturwiss. Wien IX) Vienne. 
1891. Gasperini R. Pr2/og fauni dalmatinshi Pauka (Araneae et Opiliones) Spalatum. 

1892. Id. Zrz/og £&. dalmatinskoj fauni (Isopoda— Myriopoda— Arachnida) Spalatum. 

1870. Herman Otto. Betrag zur Kenniniss der Arachniden fauna Siebenbiirgens (Nerh. Mitth. 

siebenbiirg. Ver. Naturw. XXI) Hermanstadt. 

1876—1879. Id. Yngarns Spinnenfauna (Magiarorszăg pokfaundza) Budapest. 

1870. Koch Ludwig. Barăge zur Kznniniss der Arachnidenfauna Galiziens (in Jahrb. E. 

k. Gelehrt. Gesellsch. Krakau) Cracovie. | 

1879. Id. Xauasische Arachnoideen (în Jahresber. naturw. Ges. Isis») Dresde. 

1882. ISulczynski V. Spzen uaus de Tatra und den vestlichen Beskiden. Cracovi€. 

1884. Id. Conspectus Altordarum Galiciue (in Wyd. math. Akad. XII) Cracovie. 

1890. Id. Ga/icyishie Pajaki 2 rodziny Salticoidae (in Spraw. gimnazium) Cracovie. 

1895. Id. Araneae a Dre. Florvă/h în Bessarabia, Chersoneso taurico, Trauscaucasia et 

Armenia russica collectae (in Termeszetr. Fizetek XVII. pars 1) Budapest. 
1896. Id. (et Chyzer) Araneae in Fauna Regni Fungariae Ul. Arthr. Budapest. 

1898. Id. (et Chyzer) Aroneae Zungariae, pars post. Budapest. j 
1853. Lucas H. fssaz sur /es animaux articults gui habilent Pîle de Crite pe Rev. et 

mag. zoo0l. 2-e. V.) Paris. 

1876. Pavesi P. G/z aracnidi turchi — Stud; (in Atti Soc. ital. sc. nat. XIX). Milan. 

1878. Id. Cafalogo sistematico degli aracnidi di Grecia (Wuovi risultal: delle crociere del 

«Wrolante» în Ann. Mus. civ. Genova XI) Genes. 

1895. Id. Aracnidi del viaggio dr Festa în Palestina, nel Libano e regioni vicine (in Bull. 

Mus. zool. Anat. Torino, X. n. 216) Turin. 

1897. Pierzig R. Deufschlands Hydrachniden (Zoologica Heft. 22 Lief. 1—3) Stoccarde.. 
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Ordre des Araneae 

Famille des Dietynidae. 

7. Amaurobius ferox Walck. cs Bucarest. Mars—Foret de Comana. Octobre. 

Vit aussi dans les pays environnants. Hongrie (FHerm. 76, Chyz. Kulc. 96). 

2. Amauvobius Erberi Keys. 39. Foret de Comana. Octobre—Sous les 

Ș pierres de la falaise de Constanza. Avril. 

: Dalmatie (Gasp. 91, 92), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Russie me- 

| ridionale (Thor.), Grece (Pavs. 78, Sim. 84). 

| Famille des Dysderidae. 

| 3. Dysdera crocota C. Koch. 9. Bucarest. Aotit—Bords du lac de Mangalia. Mai 

: „ Dalmatie (Gasp. 9r, 92), Hongrie (Chyz. Kulc. 96, 98), Russie mer. 

A (Thor.), Bulgarie nord—balcan. (Pavs. 76), Gr&ce (Sim. 84). 
4. Dysdera punctata C. Koch. 3. Foret de Comana. Juin. Jai reuni sous 

| ce nom D. Westriugii Cbr. et Ko/lari Dobl. suivant Thorell (75) e 

„Simon (85). 
Dalmatie (Gasp. 91, 92 sub: prnczata + ko//ari), Hongrie (Herm. sub 

E. IVestringit, (Chyz. Kulc. 98 id., Kulc. 98 sub: Ao0//a74), Russie mer: (Thor. 

75 sub: Ao//ari == Westringit), Grece (Pavs. 78, Sim. 34), Palestine et 

Syrie (Cbr. sub: WMeszringiz, Pavs. 95 sub: A0/la77). 

„3. Flarpactes rubicundus C. Koch. 3 ad. Constanza, sous les pierres de la 

falaise. Avril. 

Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96, 98), Galicie (L. Koch 70 sub: Dys- 
dera), Crimee (Thor. 75). 

 Pamille des Drassidae. 
6. Prosthesima Carmel Cambr. = see latipes Canestr. $ jeune. 

Forât de Comana. Octobre. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Grece (Sim. 34) Palestine (Cbr. 72 sub: Me- 

Zanophora), Syrie (Sim. 92, Pavs. 95). 
7. Gnaphkosa lugubris C. Koch 9 ad. Bucarest. Mai. 

Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96, 98) Grece iC. Koch, L. Koch etc). 

Famille des Therididae. | 
8. Theridion formosum Cl. 9. Fort de Comana. Juin. 

Beskids silesiens et Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc 

96), Galicie (L. Koch 70) Russie meridionale (Thor. 75). 

1875. Simon E. More sur ape collection dArachnides de Constantinople (in Ann. Soc. 

entom. Fr. 5-e V. Bull. p. CĂCVII) Paris. 
1884. Id. Mareriaux pour servir ă la faune des Arachnides de la Grece (ibid. 6. IV) Paris 

1885. Id. Arac/nzaes vecuerllies dans la vallce de Tempe ef sur de mont Ossa-(Suppl. Faune 

 Arachn. Grice (ibid. 6 V.) Paris. 

1892. Id. Ziste des Arachnides vecueil lies par M-r Barrois en Syrie. Lille. 

1875. Thorell T. Vepzerehmiss Siidrussischer Spinnen (in Horae Soc. entom. Ross. XI) 

St. Petersbourg. 
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9. Zeutana triangulosa Walck. 9 Bucarest. Mars et Juin. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Autriche (Dol. 52), Hongrie (Herm. 76 sub: 

Steatoda, Chyz. Kulc. 96, 98), Russie mer. (Thor. 75 sub: :Szz20da), 

Thrace (Sim. 75 id.), Grece (Pavs. 783), Crete (Cecc. 98), Palestine 

(Sim. 92). 
Famille des Argiopidae. 

Erigoneae. 

70. Entelecara graeca Cambr.—nuucia Sim. Deux mâles. Foret de Comana. 

Octobre. 
Corfu (Cbr. 72, Sim. 84). 

Linyphieae. | 

77. Linyphia triangularis Cl——moutana Koch. Forât de Comana. Octobre. 

Constanza, sous les pierres de la falaise. Avril. Cette femelle jeune a 

Pabdomen noirâtre; pattes testace-vert avec de minces anneaux noirs ă 

lextremite des femurs et des tibias. | 

Beskids siles. et galic., Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 

96), Galicie (L. Koch 70), Russie mer. (Thor. 75). 

72. Linyphia marginata C. Koch 9. Foret de Comana. Juin. 

Autriche (Dol. 52 sub: zrzangzlaris), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 

96), Beslkides siles. et galic., Babia Gora (Kulc. 82), Galicie (L. Koch 70). 

73. Linyphia pusula Sund.—prateusis W. 9. Foret de Comana. Octobre. 

Beskids siles., Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), . 

Russie mer. (Thor. 95), Grece (Sim. za. 

Tetragnathinae. 

74. 1 ztragnatha extensa |. 9. Champs au pied du monastere de aaa 

Octobre. 

Russie. Autriche (Dol. 52), Beskids siles. et galic, Tatra esule. 82), 

Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96, 983), Galicie (L. Koch 70), Russie 

mer. (Thor. 95), Transcaucase, Armenie (Kulc. 95), Grăce (Sim. 84). 

75. Tetragnatha pinicola L. Koch. 9. jeunes. Parc de Tei. Octobre. 

Hongrie (Chyz. Kulc. 96), Tatra (Kulc. 82), Bukowina (L. Koch 70) etc 
Argiopinae. 

706. Argiope Briinnichii Scop. 9. Bucarest. Aocit. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Istrie (Dol. 52 sub: fpera fasciaza), Hongrie 
(Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Galicie !L. Koch 70 sub: Wep/zla fasczata), 

Russie meridionale (Thor. 75), Caucase (L. Koch 79), Bulgarie et Thrace 
(Pavs. 76), Grece (Br.), Crâte (Lucas 53 sub: £. fasciaza, Cecc. 96), - 

77. Cyclosa sierrae Simon. 9. Fort de Comana. Novembre. 

Esptce des grandes forets, decouverte en Espagne, mais rapportee aussi 

de Syrie etc. | 

78. Epeira circe Sav. Aud. 9 ad. Bucarest. Aott. | 

Dalmatie (Gasp. 91, 92 sub: £. circe-ţ-Schreibersii), Hongrie (Herm. 76, 
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„ Chyz. Kulc. 96), Russie merid. (Thor. 75), Thrace (Sim. 75), Grece (Pavs 

78, Sim. 84, 85), Palestine (Cbr. 72). 
„ 7o. Epeira trigultata Fabr.—Atea aurantiaca C. Koch. 9 9 jeunes. Parc. 

„de Tei. Octobre. 
> Hongrie (Chyz. Kulc. 96), Russie mer. (Thor. 95). 

„20. Epeira hygroplula Simon. 89 ad. Filaret pres Bucarest, Mai— Bucarest. 

_ Aodt — Forât de Comana. Parc de Tei. Octobre. 

La femelle a ct€ decrite par M-r Simon (Arachn. de France I p. 105) 

sur un exemplaire jeune venant de la Russie meridionale. Les adultes 

Ă ont Vensemble de P&pigyne plus large que long, scape 1r&s bas, noir ă 

i la base du crochet; celui-ci court, droit, pointu, noir dans la moiti€ ter- 

- minale. Quant au mâle, il faut ajouter que la bordure noire du folium 

„est souvent doublee de blanc. 

zi. Epeira cornuta Cl. Environs de Mangalia. Avril.— Bords du lac de Man- 

7 galia. Mai. 

 Autriche (Dol. 52), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Galicie (L. Koch 
70), Russie mer. (Thor. 75), Caucase (L. Koch. 79), Transcaucase et 

Armenie (Kulc. 95), Thrace (Pavs. 76), Grece (Sim. 84), Crete (Cecc. 

96 sub: azoc/ysa), Celesyrie (Pavs. 95). Palestine (Cbr. 72 sub: apochysa. 

„22. Epeira acalpha Walck. 9. Comana, le long 'du chemin de fer de 

Giurgiu. Juin. 
Dalmatie (Gasp. 91, 92), Basse Autriche (Dol. 52), Beskids silesiens et 

galiciens, Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Herm. 76), Russie mer: Bessarabie, 

Chersonese (Thor. 75, Kulc. 95), Transcaucase, Armenie (Kulc. 95), 

„Syrie (Pavs. 95), Crâte (Cecc. 96). 

“Famille des 'Thomisidae. 
23. Misumena vatia Cl. 9 dauci W. Pantelimon. Aoit. 

Autriche (Dol. 52), Beskids siles. et galic., Babia Gora, Tatra (Kulc. 82) 

Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Galicie (L. Koch 70 sub: 7/o- 

mtsus), Transylvanie (Herm. 70 sub: 7Zom. capparinus), Russie mer. 

(Thor. 75), Lranscaucase (Kulc. 75), Thrace (Simon 75, Pavs. 76), Grăce 

(Simon 84), Crete (Lucas 53 sub: ZF. czzreus et Cecc. 96, id.) 
27. Xysticus Kochii Thor. 39. Bucarest, Mai. —Filaret. Avril. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Galicie 

(L. Koch 70 sub: vzazicus), Russie mer. (Thor. 75), Bessarabie (Klc 

d 95), Transcaucase !Kulc. 95), Thrace (Simon 75). 

25. Xysticus graecus C. Koch d. Filaret pres Bucarest. Avril. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Hongrie (Dol. 52, Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), 

Grăce (Sim.. 84), Palestine (Cbr. 72). 
26. Xysticus bifasciatus C. Koch. 39 jeunes. Constanza , sous les pierres 

de la falaise. Avril.— Bucarest, la Chaussce. Juin. 

Hongrie (FHerm. 76, Chyz. Kulc 76) Crimee (Thor. 75). 

„TA ysticus acerbus Thor. d. Sous les pierres au bord du golfe de Constanza. 

3) 

aa, Po Ie o ty Gr Nmi n ai dir A £ me ca ÎS 
=> e ja Ap 3 fuză aaa 2 m ă 

zi 

ei răi pice ai Pai a Dac NU e în aicea. > ruda eta , “2 Ata 3 da 

Xa 
ip 

20 

ae 



218 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Bessarabie 

(Kulc. 95), Crimee (Thor. 75), Thrace (Sim. 75), Grece et Albanie (Sim. 84). 

2$. Philoaromus aureolus Cl. 9. Foret de Comana. Octobre et Novembre. 

Dalmatie 'Gasp. 91, 92), Beskids silsiens, Babia Gora, Tatra (Kulc. 82), 

Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Galicie (L Koch 70), Russie merid, 

(Thor. 73), Bessarabie (Kulc. 95), Transcaucase (Kulc. 95), Grece (Sim 84). 

29. Philodromus (Attanes) marearizatus Cl. 9. Forât de Comana. Octobre 

Novembre. 

Dalmatie. (Gasp. 91, 92), Beskids siles. (Kulc. 82), Hongrie Erc 76, 

Chyz. Kulc. 96, 98), Galicie (L. Koch 70 sub: z2274%45s). 

Famille des Clubionidae. 
30. Clubiona palhdula Cl. 9. var: a Westr.— Polosericea Hahn fig. 84. En- 

virons de Mangalia et bords du lac. Avril. Mai. 

Basse Autriche (Dol. 52 sub: Zo/oserzcea), Hongrie (Herm. 76, Chyz. 

Kulc. 96, 98), Galicie (L Koch 70), Russie mer. (Thor. 75). 

37. Clubiona frutetorum  L. Koch. Une jeune 9 ă cheliceres pâles et abdo- 

men rougeâtre. Etang de Filaret pres Bucarest. Avril. 9 ă See nea 

brun-rouge, abdomen pâle. Parc de Tei. Octobre. 

Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96, 98), Galicie (L. Koch a Caucase. 
(Ihor. 75 hde |. K.). 

32. Chiracanthium Muldei L. Koch. Jeunes. For&t de oii Octobre. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Hongrie (Khyz. Kulc. 96, 98), Corfu et Grăce 

(Cambr. 72, Sim. 84), Caucase (Thor. 75 fide L. Koch), Palestine (Cambr. 

12; Sim: 02). 

33. Zora memoralis Blkw. Une jeune femelle. Foret de Comana. Octobre 

Espece decouverte en Angleterre, se trouve aussi en France, Bavitre (Si- 

mon, Arachn. de France IV. p. 322), et Hongrie (Herm. 76 sub: za- 

culata, Chyz. Kulc. 96, 98). ; 

34. Anyphaena accentuata Walk. 9. Parc de Tei et For&t de Comana. Oc- 

tobre. Autriche (Dol. 52, sub: fruczaza), Beskids siles. (Kulc. 82), Hongrie 

(Herm. 76, Chyz. Kulc. 96, 98), Galicie ([L. Koch 76), Tauris (Thor. 
75), Transcaucasc (Kulc. 95), Palestine (Cambr. 72 sub: C/ubiona). 

Famille des Agalenidae. 

35. Zegenaria campestris C. Koch. gi ad. Forât de Comana. Octobre. 

Hongrie ([Herm. 76, Chyz-Kulc. 96, 98), Galicie (L. Koch, 70). 

36. Fla/mia elegaus Blkw.==pratensis C. Koch. 9. îmi du lac de Man- 

galia. Mai. 

Hongrie (Chyz- iul 96, 98). 

Famille des Pisauridae. | 
37. Pisaura mirabilis Cl. 4 9 et jeunes. Filaret pres Bucarest, Burcarest, Parc 

de Tei, Forât de Comana. Avril, Mai, Octobre, Novembre. La plupart 

des exemplaires, var. Ocya/e murina K. ; il y en a chez lesquels la bande 

noire de labdomen est reduite ă deux taches triangulaires. formees de 

L> : 4 
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points. Dalmatie (Gasp. 91, 92), Autriche (Dol. 52), Hongrie (Herm. 76, 

Chyz Kulc. 96), Transylvanie (Herm. 70), Galicie (L. Koch 70), Russie 

mer. (Thor. 75), Bessarabie (Kulc. 95), Thrace (Sim. 75), Grece (Sim. 84), 

| Crâte (Cecc. 96). 

_ Famille des Lycosidae. 

38. Lycosa agricola. Thor. 9. Filaret pres Bucarest, dans un ctang. Avril. 

„ Beskids siles., Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Chyz..Kulc. 96). 
39. Îycosa monticola Cl. 9. Foret de Comana. Octobre. 

Beskids sil€s., Babia Gora, Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Herm. 76, Chyz. 
Kulc. 96), Galicie (L. Koch 70) Russie mer. (Thor. 75). 

40. Lycosa annulata “Thor. 9. Foret de Comana. Octobre et Novembre. 

Les mâles ctant jeunes, il n'est pas possible de les rapporter plutât 

ă l/ortensis Thor. 

“47. Lycosa luguhris Walk. =  alacris C. Koch. fig. 1444. 9. Filaret pres 

Bucarest. Avril. 

Bslkids siles., Babia Gora, Tatra (Kulc. 82), Hongrie (Herm. 76, Chyz. 

Kulc. 96, 98), Russie mer. (Thor. 75, Crete (Cecc. 96 sub: Pardosa). 

42. Lycosa proxima C. Koch. 9. Bords du lac de Mangalia. Mai. 

Dalmatie (Gasp. 92), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Grece (Sim. 

84), Phoenicie (Pavs. 95). 
43. Jarentula praegrauadis C. Koch. 9. Champs de Constantza. Avril. Filaret 

pres Bucarest. Mai. Justement rapprochee de la Procharai et separe de 

la zazbonensis auct. par Mr. Simon, il faut ajouter aux differences que 

lintervalle des taches tibiales IV est plus large que la. tache basilaire 

i. (Thor, 75 sub: za7foneusis), Thrace (Pavs. 76 sub: radiata. 

: ligurina), Grăce (Sim. 84, 85),Crăte ză 53 et Cecc. 96 sub: 

a Dal 

44. Tarentula inguilina Cl. a 9. Bords du lac de Mangalia. Mai. 

 Dalmatie (Gasp. 91, 92), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 96, 98). 

45. Tareutula albofasciata Brulle. et jeunes. Bords du lac de Mangalia. 

Mai. Sous les pierres du fond du golfe de Constantza. Mai. 

Dalmatie (Dol. 52 sub: /. punczzventris, Gasp. 91, 92), Hongrie (Herm 
76, Chyz. Kulc. 96), Thrace (Sim. 75 sub. 7. a/bovzzzaza laps.) Grece (Sim. 

| 34) Palestine (Cambr. 72 sub: Z. sag:zzaza. Sim. 92), Syrie (Pavs. 95). 

46. Tarentula cursor Hahn, d 9. Bords du lac de Mangalia. Mai. Patella et 

tibia IV de la meme longueur que le cephalothorax (caractere de dis- 

tinction de la fzsczpes C. Koch de Grece. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92) Hongrie (Herm. ie: Chyz-Kulc. 96, 98) Russie 

i rar. (Lhor. 75). 

47. Trochosa Zerricola Thor. eliza IE o, Filaret pres Bucarest. Avril. 

- Dalmatie (Gasp. 91, 92 sub. Lycosa), Beskids siles. Babia Gora, Tatra 

(Ku!c. 82, Hongrie (Herm. 76, ia Kulc. 96, 98), Galicie (L. Koch. 70 

„sub: Dycosa) 
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48. Trochosa dacica, n. sp. 

Cephalothorax long. 5 millimetres, brun-olivâtre, couvert d'une pubescence 

blanchâtre, sans bande mediane thoracique, bandes sub: marginales formees 

de trois taches rondes separces. Yez anterieurs en ligne ă peine recurve; 

les medians un peu plus petits que les lateraux, leur intervalle plus large 

que leur diametre. C/z/ceres et plastron brun-noirâtre, ce dernier ă pu- 

bescence noire. Adomen couvert de pubescences noires, mâlces de 

points blancs ; noir en dessus, bande basale fauve clair, lanceol€e, &troite, 

bien nette; ventre fauve, tachete de noir. Pazzes olivâtres; hanches con- 

colores; femurs marques d'anneaux noirs, anneaux interrompus en des- 

sous aux patellas et tibins; patella et tibia IV de meme longeur que 

le c&phalothorax, metatarse IV presqwaussi long que les deux articles 

precedents. Zpzoyne beaucoup plus large que longue, fossettes rondes, 

piece mediane non dilatee posterieurement. 

Une seule femelle ă Filaret pres Bucarest en Avril. 

Cette espăce vient se placer entre Zycosa /zopardus Sund. et /acustris. 

Sim. qui a te aussi rapporte€ de Syrie. Les caracteres des yeux ant€- 

rieurs, de la longueur des patella et tibia IV etc., suffisent ă distinguer 

mon espece. . 

49. Firata pirahcus Cl. 9. Bords du lac de la Tannerie, pres de Cons- 

tanza. Avril. 

Dalmatie (Gasp. 92), Babia Gora (Kulc.), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc. 

96, 98), Galicie (L. Koch "70 sub: Zycosa), Russie mer. (Thor. 75), 
Palestine (Cambr. 72), Syrie (Sim. 72, Pavs. 95). 

Famille des Oxyopidae. 

50. Ozyopes transalpinus Walk. d. Comana, le long du chemin de fer qui 

conduit ă Giurgiu. 

Dalmatie (Gasp. 91, 92 sub: /ineamus), Hongrie (Herm. 76, Chyz. Kulc 

96, 98, id.), Russie mer. (Thor. 75), Transcaucase, Armenie (Kulc. 95 sub: 

Jineatus), Phoenicie et Palestine [Pavs. 95, Cambr. 72 sub: genii), Grece 

(Pavs. 78, Sim. 85 sub: genzi/is). ă 

Famille des Attidae. 
57. Eprblemum Scenicum Cl.—Caliethera histrionica C. K. 9 Bucarest. Aotit 

Autriche (Dol. 52 sub: Ca//ze//era), Beskids siles, Babia Gora, Tatra 

(Kulc. 82), Hongrie [Herm. 76, Chyz. Kulc. 98, 96), Galicie (L. Koch, 70 

sub: Ca/herhera, Kulc. 34, 90), Russie mer. (Thor. 73). 

52. Marptusa muscosa Cl. 9. Bucarest. Mars. 

Autriche (Dol. 52 sub: A7s zardigradus), Hongrie (Herm. 76 sub: Mar- 

pessa, Chyz. Kulc. 96), Galicie (L. Koch, 84, 90), Russie mer. (Thor 

75 sub: Marpessa). 

53. Fhilacus chrysops Poda d, ad. Comana, le long du chemin de fer qu 

conduit ă Giurgiu. a 

Dalmatie (Gasp. 91, 92), Istrie, (Dol. 52 sub > Phitia sanguinoleatăl, FipilaA 
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(Herm. 76, Chyz. Kulc. 96), Galicie (Kulc. 90), Russie mer. (Thor 75), 

Caucase ([.. Koch, 79), Palestine (Cambr. 72), Thrace (Sim. 75 sub: Atfus) 

54. Ergane arcuata Cl. 9. f. palumcola K. Parc de Tei. Octobre. 

Beslkids siles. (Kulc. 62 sub: //asarzus), Hongrie (Herm. 76 sub: Azzus, 

Chyz. Kulc. 96), Galicie (L. Koch 70 sub: Aus, Kulc. 84 sub: Zlasarius, 
Kulc. 90), Russie merid. (Thor. 75 sub: 47245), Caucase |L. Koch 79 

sub: /lasarius). 

Ordre des Pseudoscorpiones 

Famille des Cheliferidae. 
55. Chehfer De-Gteri C. Koch. Comana, dans la mousse contre les arbres 

„de la forât. Novembre. 

Dalmatie (Gasp. 92), Hongrie (Dad. 96). 

_ Famille des Obisidae. 
„56. Roncus lubricus L. Koch. Sinaia. Mai. 

Hongrie (Dad. 96). 

Ordre des Opiliones 

Famille des Phalangidae. 
57. Egaenus convezus C. Koch. 

a (var: conveza K. Forât de Comana. Juin. Une femelle qui a cependant 

aussi un V blancau tiers posterieur de labdomen comme chez Zzadema 

„Sim.; elle differe de cette espăce de Gr&ce et de Constantinople par 

les femurs III—IV fortement denticules en dessous. 

B). var: zcterica K. Nombreux exemplaires de la forât de Comana en 

Juin, dont les femelles ressemblent au zzordaz K. fig. 1492, mais ils 

n'ont que quatre ou cinq petites granulations sur le mamelon oculaire 

au lieu de forts denticules. Deux jeunes provenant des bords du lac de 

Mangalia ressemblent au Das/obzus, et furent recueillis en mai [voir D. egae- 

noides Sim. de Gr&ce). Il faut les rapporter aux Zgaenzs par lespattes 

IV plus longues que les pattes II. 

Jai reuni les deux esp&ces de Koch suivant Daday de Dees (96) qui les 

donne de Hongrie et de Transylvanie. 

58. Egaenus gulosus Sim. Foret de Comana. Juin. Un mâle avec des man- 

dibules tr&s volumineuses et le mamelon oculaire bas, ă car&nes lisses, 

inermes. Russie mer. (Simon 78, 79 in Compt. rend. Soc. ent. Belgique). 

Ordre des Acari 

Famille des Lateroculatae. 
Hydrachnidae. 

59. Limnesia diademata n. sp. 
Corps ovoide deprim€, long: 1,8 mill., blanc sale, tache de noir o- 
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livâtre. Tache mediane anterieure ovale, longitudinale, taches postocu- 

laires lunces; quatre taches dorsales, les deux premieres plus separces 

et convergentes en avant, les autres recules, parallăles et tr&s voisines 

de la ligne mediane, marquce de deux points ronds, treize taches sub- 

marginales ovales, les premitres en paire au niveau de la premitre 

dorsale, les autres isolces sur le pourtour. Yezz noirs. Pazzes vert clar, 

hanches testacces. — Deux exemplaires du lac de Tei. Mars. 

Par le dessin du dos, cette espece se rapporte au groupe de la mzacu/ara 

Mill. commune dans les lacs suisses et allemands; cependant la macu/aza 

est beaucoup plus petite et, malgre sa variabilite, n'a que deux taches 

longues, deux laterales et les posterieures rcunies en ligne transverse. 

Mon esptce se rapproche davantage de la variegaza Leb. du Leman 

qui ne figure pas dans la grande monographie des [Hydrachnides al- 

lemands de Piersig; mais elle n'a pas le triangle noir du dos et surtout 

la couronne de taches n'est pas en forme de feră cheval ouvert en ar- 

riere, au contraire en forme de fer ă cheval ouvert en avant. | 

Hygrobatidae. 

Araz ypsilophorus Bonz. = Hydrachna concharum V. Baet. Maints exem- 

plaires dans la cavite pallcale de lAzogosza cyguea des environs de 

Bucarest. | 

Cet acarien est bien connu soit comme parasite des branchies des Ano. 

donta (cygnea, cellensis, fiuvianihis etc.), soit vivant librement dans les 

eaux d'Allemagne, de Suisse, de France, de Suăde et se rencontre aussi 

dans lAmcrique du Nord. (Piers. 97). 

HEMIPTERA CRYPTOCERATA 
NOTES ET DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES 

PAR | 

A. L. MONTANDON. 

l. 

Fam: Naucoridae. 

Ambrysus obscuratus nov. sp.—Forme ovale, ă peine attenuce en avant, 

jaunâtre en dessous avec les pi&ces du posternum noiratres. Tâte et pro- 

notum d'un jaunâtre obscurci par. des taches brunes tr&s vagues; €cusson | 

et elytres d'un brun fonce assez uniforme avec lembolium €troitement jaune 

pâle sur la base et le bord externe; connexivum vari€ de jaune pâ'e et 
de taches brunes, 
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“Tâte moyenne, un peu plus large, yeux compris que le tiers de la plus 

grande largeur du pronotum et un peu plus longue que ia largeur de Ves- 

pace interoculaire en arriere, ă peine plus courte que la longueur du 

pronotum sur la ligne mediane; finement et densement ponctuce sur toute 

sa surface qui est legerement convexe; la ponctuation mieux marquce pos- 

terieurement et sur les cotes pres des yeux, assez superficielle en avant. 

 Veux tres divergents en arriere sur toute leur longueur; lalargeur de les- 

pace interoculaire en avant ă peine moitic de la longueur de la tete. Labre 

transversal arrondi en avant, dun jaune brunatre, finement ponctu€. 

Pronotum densement ponctu€ sur toute sa surface, brunâtre avec quel- 

ques taches vagues, une bordure assez ctroite sur les cotes lateraux et la 

partie posterieure derriere le sillon transversal d'un jaunâtre plus clair; sur 

le milieu de la partie postcrieure la teinte jaune savance en petite tache 

sur le disque; le sillon transversal tres superficiel, en ligne noire faible- 

ment interrompue au milieu et tr&s ctroitement de chaque cote pr&s des 

extremites qui remontent obliquement en point enfonce et allonge, bien 

marqu€. Point de depression sur le milieu du bord anterieur du pronotum 

ou la ponctuation est cependant un peu plus accentuce et un peu rangce 

en lignes transversales irregulicres, ctroitement et irregulicrement interrom- 

pues au milieu qui reste presque lisse sur une petite bande longitudinale 

plus visible en avant. Angles antcrieurs du pronotum un peu aigus, presque 

droits; angles posterieurs arrondis au sommcet, tres faiblement procminents 

en arriere. Cotes lateraux leg&rement arques. Echancrure antcrieure assez 

profonde avec les cot€s obliques sur toute leur longueur, meme quoique 

plus faiblement, derriere les yeux. La longueur du pronotum sur la ligne 

mediane est un peu plus du tiers de sa largeur en arri&re. 

Ecusson et clytres assez uniformement brunatres, finement et assez den 

sement granules ponctues. Embolium assez ctroitement jaunâtre pale sur 

la base et le long du bord externe sur les trois quarts anterieurs, la partie 

interne en dedans du lisere marginal brunâtre un peu moins fonce que 

Velytre et que Lextremite de lembolium. Marge €lytrale non sinuce derritre 

lembolium; commissure du clavus ă peine un peu plus de moitic de la 

longueur de l'€cusson. 

Connexivum jaunâtre marque d'uns assez large tache brune pas tres bien 

limitee, sur la suture des segments, plus foncce, anterieurement, c'est-ă-dire 

sur la partie posterieure des segments, laissant sur la marge et sur la su- 

ture elle-meme une tres ctroite ligne jaunâtre ; angles postcrieurs des seg- 

ments droits, non proeminents, ă peine aigus sur les deux derniers seg- 

ments. 

Pattes et rostre jaunâtres clairs, les femurs anterieurs forteinent dilates 

sur leur tranche posterieure, avec quelques longues soies serrces en ligne 

“sur la moiti€ basilaire de larâte posterieure, avec une ponctuation brune, 

assez dense sur la partie supcrieure, plus rare sur la partie infcrieure. Les 
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spi&ces antcrieures de la poitrine noirâtres mates, laissant le dessous de 

marges du pronotum jaunâtre clair comme tout le reste du dessous du 
corps. 

Longueur 9,3 mill., largeur max: ă lembolium 5 millimetres. 

Bresil, Pernambuco. Collection du musce de ei un seul exem- 

plaire. 

Cet insecte assez voisin des A. oblongulus Montand. et attenuatus Mon- 

iand, peut sintercaler de la fagon suivante dans le tableau synoptique 

qui ă te public «Verhand. d. K. K. Zool-Bot. Gesell. Wien, Jan. 1897» 

modific ensuite «Bulletin du Mus. d'Hist. Nat. Paris 1897, No. 4, p. 130»: 

B B—Cotâs lateraux du pronotum non creneles, angles lateraux poste. 

rieurs arrondis, leg&rement proeminents en arritre. 

C.— Surface de la tâte et du pronotum finement et densement granu- 

leuse, non ponctu€, forme ovale allongee, angles anterieurs du patul 

droits. 
A. oblongulus Montaud. 

C C.— Surface de la tâte, et du pronotum tres visiblement et assez den- 

sement ponctuce. 

c.—forme ovale peu attenuce en avant, angles antcrieurs du pronotum 

legtrement aigus, angles posterieurs des segments du connexivum droits, 

non acumines ni proeminents en arritre. E A 
A. OOSCUrALus nov. Sp. 

c c.—forme ovale tr&s attenuce en avant, angles antcrieurs du prono- 

tum obtus, angles posterieurs des segments du connexivum pusi en pointe 

acumince proeminente en arricre. 

A. attenuatus. Montand. 

Pelocoris femoratus Pal. de B. Cet insecte tr&s repandu dans une grande 

partie de lAmerique presente des differences assez marquces de taille et 

de couleur entre lesquelles s'tablissent des passages tellement subtils qu'il 

est souvent impossible de scparer les varictes intermediaires et apres le- 

xamen de plus d'une centaine d'individus je suis arrive ă les considerer 

tous comme de simples races se trouvant aujourdhui repandues et 

rcunies sur des points tres €loignes les uns des autres. Le Mau 

coris Poeyi Gutr. n'est certainement pas une espece distincte, lauteur lui 

a donne comme dimensions 9 mill. long. sur mill. 5,5 larg.  concor- 

dant parfaitement avec celles de P. femorazus Pal. de B. et les doutes qui 

pourraient surgir tombent ă lexamen de la figure 5 pl. 57 de Lllcono- 

graphie du R&gne animal; malgr€ toutes ses defectuosites on ne peut rap- 

porter ă ce dessin quune seule espăce qui nest autre que P. femorazus 
Pal. de B, 
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"Notre regrette collăgue et ami G. Fallou a repandu aussi dans les 

collections sous le nom de P. împpriczicollis Sal, une simple vari&t& de 

P. femeratus Pal. de B. pâle ă taches brunes nulles ou presque nulles sur 

le pronotum, provenant de la Guadeloupe. Ce nom de P. 27ppczicol/is Sal 

ne saurait convenir ă ces insectes; jai examin€ le type de lauteur Sucdois 

que M. le Prof. Aurivillius du Musce royal de Stockholm a bien voulu 

me communiquer avec son obligeance habituelle, et cet insecte ne ressemble 

nullement ă csux que Fallou a eus sous les yeux. A part la teinte g- 

nerale ordinairement bien plus claire, le pronotum est beaucoup plus lisse, 

plus brillant et plus transversal, tres faiblement ratissc longitudinalement 

et avec quelques rides tres fines transversales, sur la partie posterieure; 

la marge €lytrale est fortement sinude ă lextrâmite& de lembolium par le 

brusque rctrecissement de ce dernier; les angles posterieurs des segments 

ou connexivum sont fortement acuminss en pointes aigues, saillantes, diri- 

gces en arritre, tandis que chez P. femoratus Pal. de B. le pronotum est 

moins brillant, couvert de petites rides en râseau serrâ; la partie posterieure; 

est plus visiblement ratissâe longitudinalement avec quelques rides transver- 

sales pres du bord posterieur: la marge clytrale est ă peine tr&s obtus- 
ment sinuce sur lextrâmit€ de lembolium et les angles posterieurs des 

segments du connexivum sont tr&s faiblement acumines, peu visiblement 

saillants en arriere. 

-, avais cru un moment pouvoir s&parer cette varicte pâle du P. femorazus 

Pal. de B. en me basant sur la forme du labre tres transversal, un peu 

moins allong& que chez les exemplaires des Etats-Unis du Nord et jen 

avais dcjă ctiquete quelques exemplaires P. insularis Montand. qui ont ste 

distribues sous ce nom reste in€dit, mais ce caractere trop subtil na pu 

resister a lexamen d'une scrie d'individus provenant tous de la Guadeloupe, 

Collection Fallou, appartenant aujourd hui au Museum de Paris, et parmi 

lesquels on trouve des specimeus presque tout aussi bien macules de 

brun sur le pronotum que ceux de provenance plus septentrionale; aussi 

cette distinction ne vaut certainement pas la peine d'etre stablie et ce nom 

qui na pas ct€ public ne merite pas meme une mention dans les cata- 

logues. 

II nen est peut âtre pas. de m&me pour un autre nom inedit, Pelocorzs 

biimpressus Stal, r&pandu par Lauteur sucdois pour une varicte qu'il a 

ainsi ctiquetee de sa main dans plusieurs collections, ordinairement de 

taille tres leg&rement plus forte, avec l'ecusson paraissant constamment 

noir avec le sommnet jaunâtre, ss €lytres plus foncees et uns tache noirâtre 

longitudinale sur le milieu de la partie jaune de Lembolium, avec les 

taches brunes lorgitudinales sur la partie posterieure du pronotum le plus 

sowvent tres bien accusces. Jen ai vu des exemplaires de lUruguay, du 

„Guatemala et du Mexique. On rencontre cependant des individus quon 
3 est bien embarasse de rapporter ă cette espă&cs plutât qwa P. femoratus 
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Pal. de DB. dont les variations de couleur sont considerables; l'&cusson 

tantOt jaunâtre presque immaculc, parfois plus ou moins tache de brun 

peut aussi devenir complătement noir avec seulement lextrâme sommet 

jaunâtre. L'embolium cependant n'ofirira jamais d'une fagon bien nette 

la tache brune sur le milieu de la partie jaune; mais le dessous du corps 

souvent entierement jaunatre est aussi quelquefois presque entigrement 

noirâtre. On le rencontre dans toute lAmsrique du Nord,aux Antilles, dans 
le Venezuela, mais il paraît beaucoup plus repandu dans le Nord. Pour 

le moment js propose de lui rcunir ă simple titre de variete la forme 

plus meridionale du P. Biimpressus Sal. 
Parmi les nombreux representants de cette espece des collections du Mu- 

seum de Paris, jai trouv€ un exemplaire de la Caroline (coll. Bosc. 1828) 

ctiquete par Amyot: Loca Amyot, (nom incdit)—oculaza Fabr; un autre 
de Sierra Leone (localite surement fausse) cgalement €tiquete azcorzs 

oculata Fabr?. Ces deux insectes sont surement des P. fzmoratus P. de B. 

puis enfin un troisizme de Darien (F.Geay 1896) de taille leg&rement plus 

faible et compl&tement pâle sans taches visibles sur la tete et le pronotum 

les clytres faiblement marbrees de brunâtre, l'Ecusson noirâtre avec le som- 

met jaunâtre que je rattache au moins provisoirement comme varict€ sans 

mention speciale du P. fzmoratus P. de B. dont îl parait avoir, sauf la taille 

et la couleur, tous les autres caractăres. 

Pelocoris binotulatus Stal. Cette espe&ce est de taille un peu plus grande 

que celle du P. po/zzus Montand, et s'en distingue par la partie posterieure 

du pronotum faiblement mais visiblement ratissce longitudinalement; par 

les tibias antcrieurs marques de brun sur la tranche superieure et vers 

lextremite€ tandis qu'ils sont entizrement flaves chez F. polzus Montand. 

par l'cusson presque unicolore sauf quelquefois Lextrâmite un peu jau- 

nâtre tandis que chez P. polius Montand. lecusson est ilave jaunâtre 

couvert de vermiculations brunatres; par lembolium flave sur les deux tiers 

anterieurs, brunâtres sur le tiers posterieur avec une tache de mâme cou- 

leur sur la partie interne du milieu de la bordure flave tandis que chez 

P. politus Montand., lembolium est presque entizrement flave marque sur 

toute sa longueur de lineoles transversales irreguli&res brunâtres; les €pines 

des tibias postcrieurs sont aussi moins fortes et moins longues sensible- 

ment plus courtes que Lepaisseur du tibia chsz 2. Giiro/u/azus Sal et ce 

dernier a en outre la carne mesosternale sillonnece au sommet dans toute 

la longueur tandis quelle n'est nullement sillonnee chez P. po/zzus Montand. 

Chez P. inotulatus Stal les taches brunes de la partie superieure du 

femur antcrieur sont parfois reduites ă des points bruns rapproches par pla- 

ces et formant de petits nuages; il ressemble alors beaucoup ă P. femorazus 

P. de B. Mais en Lon distingue par la petite tache rembrunie sur le milieu 

du câte interne de la partie flave de l'embolium qui n'existe pas chez 

jes vrais P. femoratus P. de B., par la surface de la tâte et du pronotum 
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plus denscment ponctuce de brun mâme sur les marges du pronotum au 

moins en avant, ces dernitres sont le plus souvent imponctuces chez P. 

femoratus P. de DB. et chez ce dernier les rides transversales de la partie 

posterieure du pronotum coupant les ratissures sont beaucoup plus accusce- 

que chez P. bino/a/atus Sfal dont le pronotum est aussi plus brillant. 

Un exemplaire typique de Rio-Janeiro que ma obligeamment commu- 

niquc M. le Prof. Chr. Aurivellius du Musce Royal de Stockholm, mesure 

8,3 mill. Le musce de Turin en posstde un exemplaire (7,4 mill) de la 

lagune de Pita, Darien (D-r Festa) et ma collection aussi un unique speci- 

men (8,8 mill) provenant de la Republique Argentine. 
“Pelocoris nitidus nov.sp [ete et pronotum jaunâtres presque entitre- 

ment lisses brillants, ce dernier sans ratissures longitudinales ni rides trans- 

versales sur la partie postcrieure; quelques lignes de points enfonces tres 

fins sur la tâte de chaque câte pres des yeux; quelques petits points bruns 

sur la tâte, reduits le plus souvent ă quatre tres fines lignes longitudinales 
ă peine visibles et deux petites taches nebuleuses sur le milieu de la partie 

posterieure. 
Le milieu du bord antâiieur du pronotum &troitement brun entre les 

yeux, la tâche brune prolongce au milieu en arritre en une bande longi- 

tudinale plus clăire assez courte, peu accentuce, et scindee posterieurement; 

les marges laterales flaves imponctuces; le disque de la partie anterieure 

tres tinement et assez irregulizrement ponctu€ de brun; la partie posterieure 

lisse et brillante comme toute la partie anterieure, couverte de petites taches 

brunes le plus souvent longitudinales, assez rapprochees, irregulitres. 

Ecusson brun avec le sommet flave et quelques taches ia ee irregulieres 

parfois peu visibles su: le milieu du disque. 

Elytres d'une teinte brune assez uniforme avec quelques vermicules jau- 

nâtres parfois sur le clavus et un point jaunâtre pâle sur le milieu du bord 

postcricur de la corie. Embolium jaunâtre sur les trois quarts anterieurs, 

brunâtre sur le quart posterieur. 

Connexivum jaunâtre pâle avec une ctroite bande brune sur le bord pos- 

terieur des segments; les angles postcrieures de ces derniers ă peine acu- 

mines, non saillants. 

Pattes entigrement jaunes flaves. Sans tâches, les epines des femurs pos- 

terieurs courtes et presque coucolores, ă psine rembrunies. Dessous du 

corps flave jaunâtre sur la poitrine, rembruni sur labdomen sauf I'ctroite 

marge flave avec une petite bande brune sur le bord posterieur des segments 

La carene mesosternale peu Clevee ne parait pas sillonnee. 

Longueur 7,3—8,6 millimătres. 
Isthme de Darien, Lagune de Pita (D-r Festa) collections du Musce de 

Turin et la mienne. 

Cette petite espăce de la taille de P. Brnotm/arus Sal s'en distingue faci- 

lement. par la tete et le pronotum lisses brillants, ce dernier non ratisse 
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sur la partie postcrieure. Par ces caracteres elle se raproche beaucoup de 

P. politus Montana, mais la coloration vermiculce de ce dernier m&me sur 

lembolium avec les marges laterales du pronotum entizrement ponctuces. 

de brun, permettent de les distinguer facilement au premier coup d'oeil. 

Je rapporte aussi ă cette espăce des exemplaires du Bresil, Minas Ge- 

raes, (de Castelnau 1847) et du Venezuela, Llanos (E. Geay 1896) appar- 

tenant au Museum de Paris, dont les €lytres et l'Ecusson sont moins fonces 

presque jaunâtres, la partie posterieure du pronotum non ou tr&s faible- 

ment tachee de brun. 

Le K. K. Hof Museum de Vienne en poss&de aussi un exemplaire clair 

de la collection Signoret, sans indication de provenance. d 

Pelocoris subflavus nov. sp Lisse, brillant, tâte et pronotum jaunes fla- 

ves immacules ou avec quelques tres rares petits points bruns, peu visi- 

bles, €cusson et €lytres brunâtres, plus ou moins vermicules de jaunâtre. 

Tete large, un peu plus de deux fois plus large, yeux compris, que 

longue sur la ligne mediane; espace interoculaire subquadrangulaire, un 

peu plus large que long, surtout sur le milieu transversal ou les yeux sont 

assez fortement sinu6s; les câtes internes des yeux convergents en avant 

sur la moiti€ antcrieure et egalement convergents en arritre sur la moiti€ 

postcrieure. Yeux grands, subtriangulaires, tr&s -legerement rebordes ă leur 

cote externe. Surface de la tâte lisse avec quelques points enfonces tres 

superficiels le long du cote interne des yeux, tres souvent entigrement 

jaune sans tâches, parfois quelques tr&s petits points bruns pars sur le milieu 

du vertex un peu prolonges en avant en ligne longitudinale mediane peu 
visible. 

Pronotum peu €largi posterieurement, les angles posterieurs presque droits, 

arrondis au sommet; lisse, entitrement flave jaunâtre le plus souvent im- 

macul€, parfois avec quelques tres rares petits points brunâtres tr&s-espa- 

ces sur le disque. Partie posterieure du pronotum cgalement lisse, non ra- 
tissce, un peu plus pâle que le disque ainsi que les marges laterales; cotes 

lateraux faiblement arques. Ecusson ă peine brunâtre avec les angles ba- 
silaires assez largement jaunâtres ; parfois presque enticrement jaunâtre avec 

des taches nuageuses brunâtres mal limitces, transversales. 

Elytres brunâtres avec des taches jaunâtres vermiculces parfois presque 

nulles sur le disque mais toujours assez visibles sur le clavus dontla com- 

missure ctroitement jaunâtre est moitic plus courte que l'ecusson. Embo- 

ium jaunâtre, pâle sur les trois quarts basilaires, brunâtre clair comme 

'€lytre sur Lextrâmit&; marge €lytrale un peu sinuce sur la suture pos- 

terieure de Pembolium qui est arrondi posterieurement ă son câte externe 

et non tronquc carrement, 

Connexivum plus ou moins jaunâtre avec le bord posterieur des seg- 

ments plus ou moins rembrunis, ă angles posterieurs non saillants, ni pros- 

minents en arritre sauf sur les deux derniers segments, Dessous du corps 
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et pattes jaunâtres pâles, sans taches, femurs antcrieurs peu dilates, labre 

tre&s transversal, arrondi en avant. 

Longueur 11—11,8 mill.; largeur max 6,4—6,8 millimetres. 

Bresil, Rio Grande, Museum de Paris, Musce National Hongrois et ma 

collection. 

Cette assez grande espăce ne saurait tre confondue avec P. impicticollis 

Sal qui a le pronotum un peu plus clargi en arriere, les elytres plus for- 

tement sinuces sur la marge derritre lembolium et les angles posterieurs 

des segments du connexivum saillants, procminents en arritre (1). Son pro- 

notum lisse meme sur la partie posterieure ne permet pas d'avantage de 

la rapprocher des exemplaires pâles de P. fzmoratus Pal. de DB. chez les- 

quels la partie posterieure du pronotum est tres visiblement ratissce et dont 

la taille est aussi sensiblement plus faible. 

Pelocoris magister nov. sp. De forme un peu allongee, ă surface entiă- 

rement lisse, sans ponctuation, ni rides, ni ratissures sur le pronotum. 

„Tete avec trois ou quatre lignes irregulitres de tres petits points en- 

fonces de chaque câte pr&s des yeux; flave jaunâtre densement pointillee 

de brun sur toute sa surface; espace interoculaire plus ctroit dans sa plus 

grande largeur, au milieu, que la longueur de la tete. 

Pronotum entigrement lisse, flave jaunâtre, finement, densement et irregu- 

lierement. peintille de brun sur toute la partie antcrieure jusque sur les marges 

“ laterales ou les points bruns sont cependant un peu moins denses; la partie 

antsrieure limite en arrigre par une tres fine ligne transversale de petits 

- points enfonces assez espacâs et tr&s superficiels. Partie posterieure derricre 

cette ligne, flave pâle, gencralement immaculce. 
Ecusson noirâtre brillant, ă ponctuation imperceptible, avec le sommet 

&troitement jaunâtre. 

Elytres brillantes, assez uniformement brunâtres foncees ă ponctuation 

excessivement fine, tr&s dense, ă peine visible, avec un ctroit lisere jaune, 

tout le long, de la marge ă peine €largi sur le bord de lembolium. Mem- 

brane noiratre. 
Connexivum jaunâtre, tr&s €troitement rembruni au câte interne du bord 

posterieur de chacun des segments; les angles posterieurs un peu acu- 

min6s aux deux derniers segments, mais ron proeminents. 
Dessous de labdomen rembruni ainsi que les meso et metapleures; partie 

antcrieure de la poitrine jaunâtre. Carne du mesosternum sillonnce dans 

oute sa longueur. Pattes jaunâties, un peu rembrunies sur les tibias et les 

tarses, femurs plus clairs assez densement pointilles de tr&s petites taches 

. 

(1) Je ne connais pas en nature P. bipunctulus H. S. mais je ne serais pas surpris que 

P. impicticollis Stal, ne soit qu'une simple varicte de cette espece sinon identique, 

Toutes deux ont les angles posterieurs des segments du connexivum saillants et proc- 

minents en arricre. Voir Herrich Schaeffer Tab. CCXCIII, fig. 900. 
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brunâtres parfois peu visibles. Labre jaunâtre, tr&s transversal, au moias 

deux fois plus large que long, tres obtusement arrondi en avant. 

Longueur 14—15 mill.; largeur 7,7—3 millimetres. 

Novo Friburgo (Miller) Musce Royal de Belgique et ma cm 

Espirito Santo (Coll Fruhstorfer) K. K. Hof Museum Vienne et ma 
colection. Ă | 

Le musce de Vienne possede aussi un autre exemplaire de cette espece, 

de la collection Signoret, ctiquite FzropaPP surement par erreur et nomme 

ă tort Ilyocoris cimicoides, avec lequel il ne saurait ctre confondu malgre 

son apparente ressemblance avec cette espăce. 

Outre sa grande taille qui permettra facilement de la reconaaitre, cette 

nouvelle forme est aussi tr&s remarquable par le bord anterieur de son 

pronotum non tronqu€ droit entre les yeux comme chez les autres espe- 

ces du genre, mais tres obtusement sinuc, un peu dans le genre des Am 

drysus quoique d'une fagon beaucoup moins apparente. 

STUDII GEOLOGICE IN DISTRICTUL, SUCEAVA 
DE 

SAVA ATANASIU 

II > 

CALIMANII ȘI BASINUL NEGREI 
«Begrz/fe ohne Anschanungen sind deer ; 

Anschanungen ohne Begriffe bhndy Kant 

Caractere morfologice. (1) 

Regiunea, de care ne ocupăm, alcătuesce singură colțul Nord-W estic al 

Moldovei. Ea are forma unui triunghii aprope equilateral a cărui virf de 

West este în «Triplex confinium» iar laturea opusă îndreptată esact N—S$, 

este formată de linia de ruptură, care mărginesce la interior masa sistu- 

rilor cristaline între Șarul Dornei la Nord şi Gura Drăgoesei în Sud. Lun- 

gimea acestei laturi este de 16 km. Laturea de Nord-West, eşte în în- 

tregime aședată pe granița către Bucovina; începend din « Triplex con: 

„ (1) Harta topografică a statului-major român, foile: «Drăgoiasa» S, VII Col. N. 

«Dorna» S. VII Col. N, din «Neagra Șarului» S. VI Col. M și foaia respectivă din 

„charta geologică). 
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finium> (1650 m.) prin virful Zacacii (1777 m.) și până în virful Șerbe/ 

(1650 m.), ea formeză linia despărțitore a apelor între Neagra din Bu- 

covina și Neagra Șarului; din viriul Şerbei însă ea urmeză cursul Sări- 

șorului de graniță până la gura lui în Neagra. Lungimea acetei linii este 

de 18 km. Laturea de Sud-West, aședată pe granița Transilvaniei, trece 
pe sub virful Pietrele roşii (1700 m.) lăsându-le în Transilvania, urmeză 

piriul Tăeturei, apoi pe Haita până la gura ei în Neagra. De la gura 

Haitei și până la gura Drăgoesei nu mai avem nici o limită naturală ; linia 

urmedă peste Caliman Ciribuc [1460 m.), pe sub vîrful Calimanilor (2013 m.), 

tae terasele Buccinișului și a Deluganului, și urmeză apoi pîriul Drăgoesei. 

In linie aeriană lungimea ei este aprâpe I9 km. 

Alcătuită mai în întregime din marginea unui platou eruptiv înalt, aședat 

în fața ma-ginei interne abrupte a șisturilor cristaline, acestă regiune cu- 

prinde în partea sa de Nord-Est, unde masele eruptive nu ai reușit a se 

alipi de masa șisturilor cristaline, o escavațiune considerabilă în raport cu 

înălțimele înconjurătore. Acestă escavațiune, deschisă numai în colțul de 

Nord al triunghiului prin valea Negrei, formeză ceia ce se numesce baszuu/ 

Negrei (1). Luînd ca medie a înălțimei platoului eruptiv 1800 m., a mar- 

ginei masei cristaline 1600 m. și a albiei Negrei între Neagra-Șarului și 

Șarul Dornei 9oo m., urmeză că între basenul Negrei și înălțimele imediat 
înconjurătâre avem o deosebire de nivel forte bruscă cuprinsă între 700 și 

900 m. În trecut acestă escavațiune a trebuit să fie mult mai adincă de 

„cât cum o vedem astădi, căci pe când acțiunea distructivă a agenţilor 

atmosferici a contribuit tot-dauna la micșorarea înălțimilor. înconjurătâre, 

acțiunea acumulătore a cursurilor de apă a tins tot dea-una a umplea golul 

remas. Ambele aceste acțiuni opuse în efectele lor, au lucrat deci în a- 

celași sens, adică pentru micșorarea contrastului. 

Ceva mai la West, aprâpe în centrul platoului eruptiv, la isvârele Negrei 

și a Dornei avem Ca/iman Isvoru (2031 m.) și Fetrosul (2102 m.), resturi 
micșorate de sigur, a înălțimei de altă dată a platoului eruptiv. 

Cum e de așteptat din configurațiunea terenului, tote cursurile de apă 

ce udă escavaţiunea Negrei, sunt orînduite radial convergând către centru. 

Un singur curs de apă, Neagra, care 'și ia origina pe linia despărțitore 

a apelor între Bistriţa și Mureș, pe înălțimele cele mai mari ale platoului 
eruptiv (Haita în Pezrosu/ și Neagra în Ca/man-lsvoru), formeză p6rta 

de eșire a tuturor acestor cursuri de apă către valea Bistriţei. Marginea 

platoului eruptiv, care înconjoră escavațiunea Negrei în Sud, Vest și Nord- 

West, presintă în Sud-West, între Prczoru/ Smida nouă și P. Pâlcului, un 
unghii intrând, pe unde Neagra scapă din masa eruptivă, pentru a-și urma 

drumul mai ușor întâiu în direcțiunea S.W-N.E. pe lângă marginea su- 

(1) Cred că numele de «Escavaţiune» ar corespunde în românesce la expresiunea 

de «Wanne» întrebuințată de 4. Zezc/ pentru forme de teren analdge. 
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dică a escavaţiunei până In Zzuzște: aci întâlnind în cale-i marginea ab- 

ruptă a şisturilor cristaline, încercă numai pe o mică distanță o deviație 

spre Nord, urmând exact linia de ruptură până dincolo de ȘŞarul Dornei ; 

de aci însă și până la vărsarea ei în Bistriţa își reia direcția primitivă 

S.W.-N.E. Tot în prelungirea acestei linii spre N. E. își urmeză și Bistrița 

străbaterea în masa șisturilor cristaline până la Chei. Dincolo de masele 

eruptive Mureșul și Sameșul, după eșirea din aceste mase, își urmeză de 

asemenea cursul lor în basinul neogen transilvan, tot în direcția N.E.-S W. 

Vom vedea îndată conclusiunile la care ne pot duce aceste raporturi hi- 

drografice. 

Să considerăm întâii cursurile de apă cari se cobor în escavațiunea Ne- 

grei din partea de Est, adică din masa șisturilor cristaline. Zzpza despâăr- 

fitore a apelor între Bistriţa şi Neaora este aşezată aprope imediat pe 

marginea vestică a masei șisturilor cristaline. Acestă linie începe în Nord 

cu vîrful Șarul Dorna (1.518 m.), trece prin manele Rusului. (1.540 m.) 

vîrful /afoviz (1.616 m.) și se termină în Sud cu Dealu/ Vânăt (1.640 m). 
Depărtarea acestei linii de linia de ruptură Calpzăne/- Drăgoiasa, nu trece 

peste 4 lkm., pe când depărtarea ei de albia Bistriţei trete de 16 km. Ne- 

griș6ra își are origina sub Dealul Vînăt, la 1 km. depărtare de marginea 

Deluganului, așa că străbate mai în întregime de la West la Est masa șis- 

turilor cristaline. Un pas mai departe '1 face Neagra Broștenilor ; ea luân- 

du-și origina în platoul eruptiv, străbate întrega masă cristalină între gura 

Drăgoesei și Broșteni. Din cele spuse urmeză dar că: cursurile de apă 

care udă masa şisturilor cristaline la Est de linia de ruptură, nu Sunt 

orînduite simetric de o parte şi de alta a marelui anhiclinal, ci îşi aă ori- 

gina în marginea vestică a șisturilor cristalue. Explicarea acestei disposi- 

țiuni hidrografice nu o putem găsi de cât în faptul că în frecuf marginea 

înternă a arcului carpatic Se întindea mai departe da West de cât cum 

o vedem astă-di. Rîurile cari străbat masa șisturilor cristaline de la West 

la Est ca Bărnaru, Bărnărelu, Negrișora, au trebuit primitiv să'și ia ori- 

gina din jumătatea estică a unui anticlinal așezat mai la West de cât cel 

pe carel vedem astă-di, care însă a fost rupt în od oa. marginei in- 

terne a arcului carpatic. 

Punendu-ne în ipotesa că anticlinalul rupt era mai înalt de cât a exis- 

tent de la Est, atunci străbuterea acestuia de rîurile mai sus menționate 

se esplică în chip natural numai prin acţiunea erosiunei. In casul însă 

când anticlinalul de West nu întrecea în înălțime pe cel actual, atunci nu 

ne rămâne altă posibilitate pentru a explica străbaterea acestuia de riuri 

a căror origină e mai Jos de cât coma lu, de cât să admitem că acest 

anticlinal s'a ridicat posterio: în calea unor rîuri a căror curs era deja 

stabilit în direcțiunea West-Est. Ridicarea făcându se însă treptat, erosiu- 

nea apelor a putut să se ţie în echilibru cu ridicarea solului. Am avea 

dar în acest cas, în Bărnaru, Bărnărelu și Negrișdra, așa numite de Hil- 

E 

2-a aere ai 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINȚE a 293 
ÎN a e i 

ber, văi antecedente, adică vai mai vechi de cât dislocaţiunea pe care o 
străbat. O esplicare prin eroszune regresmvă cum v numesce Lowl (riick- 

 schreitende Erosion) este în casul nostru neaplicabilă, căci atunci ar trebui 

“A că disposițiunea hydrografică a masei cristaline să se apropie mai mult de 

simetrie. Urmeză dar că 7/urile, cari străbat masa șisturilor cristaline de 

da West la Est, sunt mai vechă de cât cele asezate pe marginea vestică 

spre escavațiunea Negre. 

„Aceste din urmă 'și au stabilit cursul lor mai târdiă, după ce ruptura 

masei cristaline sa făcut; ele sunt deci mai scurte și căderea lor mai re- 

pede. Şi raporturile hidrografice ca și împrejurările tectonice ne duc deci 

tot la aceiași conclusiune, adică că marginea de West a masei șisturilor 
cristaline presintă. caracterele unei rupturi. 

Un caracter deosebit presintă Că/mânelul și Drăgoiasu. 

Aceste 2 pârae cure exact unul în prelungirea celui Lalt, în recțiunea 

N.-S, și desemneză prin cursul lor contactul între sisturile cristaline și 

masele cruptive ale Călimanilor. Pricina, care le-a dat nascere, este de na- 

tură tectonică și am putea cu dreptul să numim aceste văi, văi de ruptură. 

Un mic prag de câte-va deci de metri format de un colț eruptiv al De- 

- luganului lipit de Piciorul Corganului,le desparte, așa că nu cu multă muncă 

s'ar putea devia Neagra Broștenilor de la gura Drăgoesei în Neagra Dor- 

_nei și întrun viitor relativ nu tocmai îndepărtat, acțiunea erosiunei va în- 

deplini acestă captare. Avem deci aci în miniatură, ceia ce pe scară mare 

„este representat între isvârele Mureșului și a Oltului, despărțite tot prin 

“un prag eruptiv alipit de șisturi cristaline. 

Cât se atinge de văile, care străbat platoul eruptiv, configurația lor ca- 

racteristică stă în legătură cu constituția petrografică și resistența deose- 

-_bită a solului în care sunt săpate. Pe când în marginea de Est, din șis- 

turi cristaline, văile sunt în formă de V cu ramurile mai mult sau mai 

puţin înclinate și câmele despărţitore ascuţite, la văile din platoul erup- 

tiv întâlnim în general păreți verticali și comele despărţitâre sunt lățite, 

așa că unindu-le am reconstitui marginea platoului r6să de ape. Exemple 

admirabile se v&d pe pâriul Buccinișului, pe Neagră, la gura Haitei, apoi 
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__ punătore din regiunea porfirurilor din Tirolul sudic (Eggenthal). 
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In privința acoperișului vegetativ, impresiunea care am căpătat'o. din 

„colțul Moldovei este că o pustiere din cele mai fără reservă sa esercitat 

în tâte părțile asupra pădurilor, încât din acest punct de vedere este una 

„din regiunile cele mai proprii pentru studiul terenu ui din tâtă pattea mun- 

„ tâsă a districtului. Un contrast din cele mai isbitâre îl observăm când 
ud 

mergem pe graniță, pe când la noi mai pretutindinea solul e gol, ori unde 

se vede e câte un petec de pădurice tînără, în Transilvania se ridică pe 

graniţă ca un părete păduri seculare. 

_Doue 'sai trei specii de Vaccinum (afin şi merișor) și tule isolate de 
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Fumiperus, mai acopere aprâpe singure stincele. Pricina acestei pustiiri 

relativ recente, este simplă. Moșnenii Dornenii nu vEd nici un folos imediat 

în păduri; ei voesc înainte de tote săși facă poeni pentru hrana. “vitelor. 

Resultatul la care se va ajunge însă, de se va contirua fără reservă stâr- 

pirea pădurilor, va fi că întrun viitor, nu tocmai îndepărtat, totul va r&- 
mânea stânca glă. 

Intr'o regiune înconjurată de tote părțile de pante repedi, este nevoe 
mai mult de cât ori și unde de cruțarea pădurilor. 

Originea escavațiunei DNegvei. Escavaţiuni anal6ge cu aceia pe care o 

vedem în colțul Moldovei, sunt 2 fenomen general la marginea internă 

a Carpatilor estici; pretutindinea ele sunt cuprinse între masa Hargitei la 

West și marginea arcului carpatic la Est. Ceva mai la Nord în Bucovina 

întâlnim escavațiunea Dornei, care nu e de cât continuarea celei din Negra 

Șarului, nefiind separate una de alta de cât prin înălțimi de 200—300 m. 

Ambele ai aceiași constituție geologică și sunt cuprinse între marginea 

ruptă a șisturilor cristaline la Est și marginea abruptă a platoului eruptiv 

al Calimanilor la West. Prelungind linia Dorpa-Câăndreni — Nezra Sarului 

spre S.S.E întâlnim marea escavațiune de la Gyergyd Szenr-Milos, udată 

de cursul superior al Mureșului și cuprinsă între șisturile cristaline și masele 

eruptive vechi (renumitele syenituri de la Ditr6) la Est și masa Hargitei 

la West. Ş 
Ceva mai la Sud în fine sunt escavaţiunile Czc/ de sas și Cicul de Jos 

străbătute de cursul superior al Oltului și mărginite în West tot de masele. 

eruptive ale Hargitei. Tâte aceste escavațiuni sunt în legătură genetică. 

Inainte de ridicarea Hargitei și a Calimanilor, exista la marginea internă 

a Carpaţilor estici o .regiune J6să care se întindea departe în West pe 

suprafaţa ocupată astădi de Hargita și Calimani. Pe crăpături derijate a- 

prâpe Nord-Sud 'și au făcut eșirea materiile eruptive, cari au acoperit cea 

mai mare parte din acest șes, dând nascere Hargitei și Calimanilor. /7 

curgerea lor spre Est, aceste mase eruptive azi trebuit Să întâlniscă mar- 

ginea escarpată a arcului carpatic; ele nu ai reusit îusă pretutindenea a 

se întâlni cu acestă margine. Porțiunile din șesul de altă dată, vremase 

ueumplule de lava, au venas sub formă de goluri, alcătuind escavatiunile 

de care am vorbit; iat locurile unde întâlnirea s'a efectuat, le vedem astădi 

sub formă de praguri despărțitore între aceste escavaţiuni. 

Esemplul cel mai strălucit de o asemenea barieră eruptivă este regiunea 

de lângă Oss/-Szent- Domokos între Gyergvo-Sat-Mblos și Osik, formând 

linia despărțitâre a apelor între isvorele Mureșului și a Oltului. Basenul 

din Zlaromszel |Lrei scaune) este separat de basenul Cicului tot prin. masele 

eruptive din capătul Sudic a Hargitei. fscavazinunea Dorna-Negră nu este 

deci de cât un vest din șesul de altă dată închis în West de lavele Ca- 
limanilor. | 

Ast-fel de escavaţiuni datorite unui fenomen vulcanic, sunt numite de 
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“ilustrul geograf vienes, Profesorul A/prechi Penck (1) Escavaziună închise 
(barate) de lavă |Lavadammwannen). 

„ Aceiași origină o atribue G. Zrimics (2) escavaţiunilor de la Estul Hat- 

__gitei, de care am amintit mai sus. Din aceste consideraţii resultă logic 

 conclusiunea: că ruptura internă a Carpatilor estici, a avut loc mult mai 

înainte de ridicarea Hărgitei și a Calimanilov. 

In care trecut geologic sau petrecut fenomenele vulcanice, ce ai pro- 

"Ș _vocat indirect producerea escavaţiunilor de mai sus? Răspunsul depinde 

“natural de virsta geologică ce o atribuim erupțiunei lavelor Calimanilor. 

Aceste lave sunt andesituri și cum vom vedea mai în urmă, este un 

„fapt aprâpe pe deplin stabilit că erupțiunea andesiturilor în Carpaţi a avut 

loc în a doua jumătate a peri6dei miocene, în timpul etajului al 2-lea me- 

diteran, ori pote chiar în sarmatic. Fscavațranea Dorna-Peagra, ca și 1dte 

„cele amintite, nu ati putut deci să za naștere de cât imediat după ridicarea 

 Hargitei şi a Calimanilor, adică cel mai d în a doua parte a mio. 

 cenului. 

i Aceste scurte considerațiuni asupra originei și virstei geologice a -base- 

nului Dornei, ne aruncă în același timp o Gre-care lumină asupra causelor, 

cari at provocat deviarea Bistriței din cursul ei normal, silind'o să'și des- 

chidă drumul spre N.E. de a curmezișul celor mai mari înălțimi, în masa 

_sisturilor cristaline. Cum e ușor de înțeles, ridicarea Hargitei și a Calima- 

nilor a trebuit să provâce însemnate schimbări în cursurile de apă de pe 

pantele vestice a arcului carpatic. Neagra, Dorna, porțiunea Bistriţei între 

gura Negrei și Chei, cursul superior al Mureșului și al Oltului, nu exis- 
"tati de sigur sub forma pe care o vedem astă-di, înainte de a exista Har- 

sira: Cursurile de apă care 'și luaă origina îu partea vestică a arcului 

carpatic, aă trebuit în acel timp să fie normal dirijate cum sunt în gene- 

„N riurile transversale, perpendicular pe direcțiunea arcului muntos adică 

de la N. E. spre S. W. ori mai bine spre centrul basenului neogen tran- 

silvan, așa cum sunt astă-di Sameșul și Mureșul după eșirea lui din masele 

_ eruptive. Neapărat că vor fi fost și cursuri de apă “paralele cu marginea 

de ruptură de la estul șesului transilvan de care am vorbit mai sus. Valea 

"Bistriţei, de la origina sa și până la gura Negrei, este o vale longitudi- 

să dida (a Ce Su pc de nea nordică a maselor erup- 

Pa acestei barieri eruptive, cursul Bistriţei acea din escava- 

 țiunea Dornei, a putut să aibă direcțiunea de astă-di a Mureșului, ori pâte 

ceva mai spre Ş., nici întrun cas însă direcțiunea S.W.-N.E, pe care o 

(1) A. Penck. Morphologie der Erdoberflăche, II Th. p. 218. 

„ ()G. Primies. Die Torflager der sicbenbirgischen Landestheile. Mittheilungen aus 

„dem Jahrbuche der kân. ung. geol. Anstalt X Bd. 1 H. 1892 pag. 17. 
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are astă-di în străbaterea masei cristaline. O porțiune din acestă străba- 

tere a putut fârte bine, înainte de abaterea Bistriţei, să fie utilisată de un 

curs de apă, așezat pe partea vestică a anticlinalului șisturilor cristaline, 

dirijat insă în sens contrar cum merge Bistrița în acestă parte. Dorna și 

Neagra, dacă au existat în acel timp, au trebuit să aibă direcțiunea con- 

trară de cum o ai astă-di, căci plecarea solului dinspre marginea Cali- 

manilor spre albia Bistriţei, este un efect posterior al gcumalaziunei acestor 

riură în direcțiunea pe care o au astădi. 

lezetura Bistriţei în cursul ei spre Sud-West de masele eruptive ale 

Calimanilor, precum și a altor cursuri de apă, care udaii în acestă parte 

clina Westică a Carpaţilor, a trebuit să dea nascere unui lac care umplea 

basenul Dornei. Asemenea lacuri aă existat în tote escavațiunile menționate, 
Depositele de apă dulce din basenul Gyergy&-Szt-Miklos, presența depo- 

sitelor de zzbă din basenul Cicului (1), de la Poiana Stampi și Kosna în 

basenul Dornei, sunt o mărturie despte existenţa de altă dată a acestor 

lacuri. In basenul Negrei, deși nu am făcut cercetări mai amEnunțite în 

acestă direcţiune, cred că regiunea de la stânga Negrei, numită 7frovu/ 

Cel mare, ar representa o mică turbărie. Acestor lacuri, cari ai umplut 

escavațiunile, li sau atribuit de mulți chiar un rol activ în strebaterea 

catenelor muntâse de apele adunate într'insele. 

Anton Rehmann |2), din Lemberg, în lucrarea sa asupra din 1895, geo. 

grafiei Carpaţilor atribue str&baterea Bistriței prin masa șisturilor cristaline 

a Moldovei acțiunei unui lac. Tot prin acțiunea lacurilor iezite (Stauseen) 
esplică Rehmann și străbaterea Mureșului prin masa Hargitei între Olah- 

toplița și Deda, precum și strEbaterea Oltului prin estremitatea de Sud 

a Hargitei, din basenul Cicului în basenul din Haromsek. 

In sprijinul teoriei sale, aduce Rehmann tocmai presența depositelor 

de apă dulce menționate. 

Aceste deposite însă dovedesc direct numai existența lacului; faptul că 

un lac ar fi în stare prin presiunea apelor adunate, să provoce străbaterea 

unei catene muntâsă de peste 1000 m. deasupia solului actual, cum e 

casul cu Bistriţa, nu e de loc dovedit. 

Lacurile sunt un fenomen trecttor la suprafața părintului ele portă 

în sine însuși simburile disparițiunei lor (3). Mai ales la lacurile relativ 

mici, ca în casul nostru, disparițiunea are loc ne întârdiat în felurite chi- 

puri: prin evaporare, prin acumulațiunile riurilor, oră prin găsirea unui drum 

mai ușor la suprafață ori subteran. 

Lacul Dorna-Negra nu a putut deci să fie casa activă a unei stră- 

(1) G. Primics. Op. cit., pag. 4 și 17, 

(2) Ant. Rehmann. Die L.ânderkunde des ehemals polnischen Gebietes 1 Bd. Die 

Karpathen. Lemberg, 1895. Referat de E. v. Romer. Mittheilungen der k. %. -geogr. 

Gesellschaft in Wien. Bd. 39, 1896 pag. 250. 

(3) Ed. Briickner. Die feste Erdrinde und ihre Formen. 1898 pag. 343. 
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- bateri așa de colosale, pentru îndeplinirea căriea a trebuit un timp în- 

comparabil mai lung, de cât existența efemeră a unui lac. Acest lac ar fi 

, putut, pote, să înlesnescă penru un scurt imp acțiunea erosiunei în un 

nivel ceva mai ridicat, dar că el să-și fi esercitat acțiunea de la început 

până la sfîrșit, este cam greu de închipuit. 

4 Asupra causelor directe a acestei strebateri, ne lipsesc până acum date 

„positive. Din cele spuse reese dar: 

| 1) Ridicarea barierei eruptive a Calimanilor a provocat deviarea Bis- 

 vritei, silind-o să strebată masa şisturilor cristaline. 

2) Acestă strebatere nu a putut începe de cât cel mai târdii la finele 

miocenului. 

Caractere geologice şi petrografice. 

Din punctul de vedere geologic, colțul Moldovei e constituit din 2 părți 

diferite prin origina ca și prin forma lor: 1) din masele eruptive ale Calima- 

nilor și 2) din deposite eocene și un mic sloiii de șisturi cristaline, ambele 

formând fundul escavațiunei. Să considerăm acum în parte pe fie-care. 

MASELE ERUPTIVE DIN CALIMANI 

Considerațiuni generale. 

La marginea vestică a Carpaţilor Moldovei se ridică masa eruptivă cea 

mai puternică din Europa, care în literatura geologică pârtă: numele de 

Masa Hargiti = Hargittazug. Ea începe în Sud de la Mâ/nos, în Comit. 

Hăromszek (trei scaune) și se continuă neîntrerupt în direcțiunea arcului 

carpatic până în piriul 7z/u7a şi pasul Dorgo-Prund la Nord, adică până 

în o linie, care ar merge de la Dorna Watra la Bistrița. Lungimea ei e 

aprâpe 150 km. iar lărgimea cea mai mare în dreptul Calimanilor este . 

de 60 kin. In Est, acestă masă eruptivă se ridică repede și vine mai pre- 

tutindinea în contact cu masa șisturilor cristaline și cu masa eruptivă veche 

a sieniturilor de la Dizro; acolo unde atingerea nu sa îndeplinit, ai luat 

nascere escavaţiunile, de care am vorbit mai sus. In West ea se lasă treptat 

în basenul neogen transilvan. 

Porțiunea din masa Hargitei aședată la Nord de străbaterea Mureșului, 

constitue înălțimele Cafimanilor. Cum vedem numele de dia prittazug > 
dat masei întregi, este usurpat de munții Hargitei, din causă că în acești 

“munţi s'au făcut întâile studii detailate asupra acestor mase eruptive. 

Intinderea cea mai considerabilă a maselor eruptive, vertical și orizontal 

„o găsim tocmai în Calimani și numele de masa Hargira Calimani ar 

corespunde mai bine cu raporturile orografice, 
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La N. de Calimani apar încă ca posturi înaintate mase eruptive isolate, 

luând parte la constituținnea A/pz/or Rodnei. 
Mai departe în continuarea Hargitei Calimani spre N. W, urmând cur- 

bura internă a arcului carpatic, apar masele eruptive din munții GG, de 

la Felso-Bânya și Kapnik-Bânya, care se continuă apoi neîntrerupt până 

în munții V7/orlat în nordul Ungariei constituind pe o lungime mai bine 

de 200 km. așa numita Masa VWhorlatului și a Gutinuluii = Vihorlat- 

Gutinsug. Spre W. de Vihorlat, urmeză apoi pe o lungime de 100 km. 

masa eruptivă Fperyes- okay, dirigiată N.-S., după linia de ruptură care 

s-pară în E. masivul Tatrei de restul arcului carpatic. La sudul Tatrei 

apar în fine alte mase eruptive ca: masa eruptivă străbătută de Dunărea 

în apropiere de Buda-Pesta (Donau-Trachytmasse), apoi masele eruptive 

ce constituesc munții Oser/az, Matra etc. Dacă la acestea mai adăogăm 

masele eruptive nou€ din munții Biharului și din Banat, vedem că se com- 

plecteză arcul vulcanic, care în epoca terțiară înconjura marea panonică, 

representându-ne în miniatură, cercul de foc care înconjără astă-di ocea- 

nul pacific. 

Calimanii nu sunt decă de cât o verigă din acest lanț vulcanic a epocei * 

Zerțiare. 

Ca cele din urmă prelungiri spre N. ale Calimanilor apar în Bucovina 

masele eruptive din basenul Dornei, constituind înălțimile Prazra Dornei 

şi acele care formeză linia despărțitore a apelor între Neagra-Bucovina și 

Neagra-Șarului. Şi aici în Bucovina ca și în Moldova, platoul eruptiv se 

termină abrupt și vine în contact cu depositele terțiare vechi, cari consti- 

tuesc în W. basenul Dornei. 

In Moldova marginea platoului andesitic trasă pe harta generală 1:50.000 

ar avea cursul următor: începând în N. din piriul Sărișorului de graniță, 

ceva la E. de D//ca-Andreenzlor, trece peste extremitatea estică a Dircei 

Negrenilor şi a Fictorului serba în Serișorul de mijloc, urmeză apoi peste 

Ditca Duzulenilor, făcend un unghiă spre W. sub Piczoru/ /ui Zarcă, de 

aci uimeză pirîul Pricodenilor, trece la F. de Pica Runculuă, dirijându-se 

spre S. W. pe sub Piczora/ Laz şi Factorul Pilculuă până în albia Negrei 

In acest punct, între Zrciorul Fâ/cului de a stânga Negrei și Pictorul Smida 

nouă de a drepta, este unghiul intrând spre W. al platoului eruptiv, pe 

unde Neagra scapă din masele eruptive. De la capătul Smida nouă, ori 

mai exact de la gura firului /ipanului, marginea eruptivă urmeză exact 

în direcțiunea N. E. ca și cursul Negrei până în Pazace. 

Malul drept al Negrei însă ca și malul stâng este constituit din depo- 
site eocene, până ceva la E. de Neagra Șarului și apoi din șisturi crista- 

line până în Panace. Masele eruptive de a dreapta Negrei se ţin tot-d'a- 

una la Gre-care distanță de ial, așa că nu remâne îndoială că aces/e mase 

sunt suprapuse depositeior eocene și șisturilor cristaline din malul drept, 
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Zar nu separate de dinsele prin o ruptură, care ar fi arătată pe teren prin 

valea Negre. 

“De la Coverca, marginea platoului eruptiv urmeză exact linia de rup: 

tură N.-S., prin piriul Că/zmănel până în Păltiniș și apoi prin piriul Dră- 

„goesei până în Neagra Broștenilor. 

„O limită mai tranșantă între 2 părți constitutive deosebite de cât cum o 

vedem pe linia Câ//măne/-Drăgocasa, e greu să ne o închipuim. Mai ales 

pe piriul Călimănel, pe drumul între Păltiniș și Coverca, în o vale care pe 

une locuri abia ajung la 10 m. lărgime, avem spre W. marginea abruptă 

a maselor eruptive din Delugan, spre E. marginea abruptă a șisturilor 

cristaline din Piciorul Călimănelului. (Fig. 1.) 
Să insistăm acum puţin asupra aspectului sub care ni se înfățișeză par- 

tea Calimanilor întârsă spre Moldova. Am întrebuințat de atâtea ori nu- 

mele de 2/a70ă fiind-că nam găsit altul mai potrivit. 
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Consideraţiunile următore vor justifica întru cât-va întrebuințarea acestei 

expresiuni. 

Ridicându-ne din Păltiniș pe virful Dealului Vintt, ori în virful Călimă- 
 nelului pe marginea vestică a masei șisturilor cristaline, o privelisce din 

cele mai de admirat o avem înaintea ochilor; în E. și N. virluri legate 

prin câme mai mult sai mai puţin ascuţite alcătuind masa șisturilor cris- 

taline. In W. pante lăsându-se în formă de terase spre escavațiunea .c- 

grei; câmele cari unesc înălțimele eruptive sunt late, ori acolo unde cur- 

suri de apă le desparte, se termină tâte prin păreți verticali. Aceiași im- 

presiune de platoi înalt o căpătăm și când suntem la «Triplex confinium» 

„pe o câmă plană care unesce Pietrele roșii cu virful Lucaci, e aședată o 

piramida triunghiulară -de gres, înaltă de 2*:50, a cărei cele trei fețe pri- 
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vesc spre cele trei ț&ri surori; stinghirite aiurea de a se privi frățesce, aci. 
în acestă piatră 'și dai mâna de unire în tâtă libertatea munţilor. 

Pe acest platou se ridică vertical Pzezre/e roșii (recte negre cenușii) al- 

cătuite din bancuri orizontale de andesit, formând sus pe viri un soiă de 

masă. Același aspect pe virful Lzcacz, unde andesiturile sunt separate in 

straturi subțiri dispuse apr6pe orisontal. Din înălțimea acestui platou, se 

cobor radial spre centrul escavaţiunei, come rotundite =— piciore, care 

în vale se termină abrupt. Nu arare-ori întâlnim în susul piraelor zezrase 

ransversale, ca d. e. pe Bucciniș: Dese-ori observăm pe piciore colone ver- 

ticale, terminate plan, alcătuite din bancuri orizontale ca -d. e. sub Lucaci. 

Unind virfurile acestor stânci, constituim înălțimea de altă dată a unei te- 

rase dispărute. 

Aspectul cel are astă-Ali marginea platoului erupliv. în a il) Negri, 

nu e produs dar d: diferite curente de lavă, care pornind din centrul ma- 

sei Calimanilor, ar fi inaintat radial spre centrul basenului, ci este pro- 
dusul numai a crosiunei apelor. In Calimani n'avem deci de a face cu 

curente de lavă, (Strom) ci cu r&spândiri orisontale de mase fluide, care 

s'a sleit acoperindu-se unele pe altele (Decke). 

LITERATURA 
“Părerile vechi asupra constituțiunei. Ilargitei. 

“Tote cercetările de până astă-di asupra rocelor din Hargita-Caliman atu 

stabilit sigur că aceste roci aparțin tâte la un singur tip de rocă, anume 

la Andesiz. In literatura veche însă găsim pentru aceste rocă întrebuin- 

țate apiâpe csclusiv numele de: /rachiz, Griinsteintrachyt şi chiar. Ba- 

salt. Pâte unul din capitelele cele mai instructive din petrografia Carpa- 

ților este legat tocmai de numele rocelor de mai sus. O scurtă privire în 

acestă literatură ne va lămuri întâi confusiunea în numirea rocelor și al 

doilea ne va ușura înțelegerea muitor probleme geologice legate cu ma- 

sele eruptive neovulcanice din Carpaţi. 

Trachut. — Roca, pe care petrografii de astă-di o numesc trachit, nu 

esistă în E dozei a Numele de trachit însă asociat cu diferite epi- 

tete, îl găsim forte des întrebuințat în literatura dinainte de. 1878. fauna 

acestei conlusii provine: 

1). Din o determinare greșită; sa considerat drept sanzadin, fără un 

esamen mai am&nunțit, ori-ce secțiune de feldspath care sub microscop 

apărea ca un singur individ cristalin, ori constituit numai din 2 lamele 

ceia ce cum se știe se întâmplă des și pentru feldspaţii triclinici. Sa- 

nidinul însă este singurul element mai caracteristic al trachitului, deci 

roca trebue să fie atribuită acestui tip. 

2). Influența trecutului; căci și în știință ca și în tote ramurile activi- 

tăței omenesci, trecutul înpieteză în present, Spunem adesea lucruri, numai 
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pentru rațiunea forte simplă că le au mai spus și alții. Baronul de Richr- 

hofen 1), care în 1859—50 a pus basa studiului rocelor eruptive terțiare 

din Carpaţi, na întrebuințat pentru aceste roci de loc numele de azdesiz 

tocmai, fiind-că acest nume era pe atunci cădut în deconsiderare (2) și 
abia în 1861, fu reîntrodus în sciință de X. Rozk. Richthoten. întrebuințedă 

în loc de andesit numele de « Zrachaze cenușii = Granetrachuyte», şi con- 

sideră ca element caracteristi: a grupei trachiturilor nu sazidinul ci 

oligoclasul ori în general un feldspat triclinic. 

In 1863 Guido Srache, urmedă în numirea rocelor mai în întregime pe 

Richthofen, însă fiind-că numele de andesit începuse deja a eși din uitare, 

el întrebuințeză pe lângă numele de trachit și numele de andesit, pe 

acest din urmă însă de multe ori cu sfială, asociindu-l cu numele de tra- 

chit. Așa după Stache (3), Hargita-Caliman este constituit mai în între-. 

gime din trachituri, și printre aceste trachituri predomină zrac/hz/4/- 

andesitic—andesitischer T rachyt, pe lângă care se mai află și Saniain- Olz- 

goklas- T rachyt şi basalturi anamesitice și doleritice. Relativ la divisiunea 

andesiturilor în audesizură cu pirozen şi andesilură cu amfibol, propusă 

deja de Yzszus Roz în 1861, Stache spune categoric că nu se pote în- 

trebuința pentru andesiturile din Transilvania, de Gre-ce za se cunosce 0 

rocă de acest soi în care augitul predomină (4). 
In 1878, Frauz Herbich (5) stă cu totul sub influența celor două din- 

tâiu, ba încă inconsequențele în care cade cu întrebuințarea numelor sunt 

și mai săritore în ochi Pe de o parte neputându-se desbara de numele 

de trachit, iar pe de alta analisa rocelor ce le avea sub ochi, dând alte 

elemente de cât acele caracteristice trachitului, ajunge la nume ca: Az- 

desin- Amphibol- Augit- Trachyt, Andesin- Augit- Trachyt— Augit- Andesit.. Şi 

lucrul surprinde cu atât mai mult, cu cât în descrirea ceo dă rocelor cu 

numele de mai sus 77 mentiontză de loc Sanidin și totuși întrebuințeză 

numele de zrachz la un loc cu numele augeszt pentru aceiași rocă. 

„In 1882 Szabo, face ultima încercare în favârea numelui de trachit. 

El propune să se redee trachitului accepțiunea primitivă întrebuințată de 

Richthofen adică: «să se numâscă tra_hit rocele eruptive care în general 

sunt porâse și aspre, a căror feldspath, de ori-ce natură ar fi, este de 

cele mai de multe ori sticlos, și 4 cărui membrii basici nu conțin olivină 

ca element esențial (6). 
Acestă încercare de a esclude numele de ardesiz a r&mas cu drept 

(1) Baron V. Richthofen. Studien aus den ungarischsiebenbirgischen . Trachytge- 

birgen. lahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt- XI. 1860 pag. 153—277. 

(2) Ferd. Zirkel. Lehrbuch der Petrographie. 1895 II Bd. pag. 595 și 358, 

(3) Hauer u. Stache. Geologie Siebenbirgens, 106. pag. 314. 

(4) Stache,:op. cit pag. 70. 

(5) Fr. Herbich. Das Szeklerland 1878 pan. 319- -320, 

(6) In Zirkel. Op. cit, vol. II, pag. 358. 
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fără succes chiar în Ungaria. Deja din 1879 incepe a se întrebuința pentru: 

rocele din masa Hargita-Caliman, numai numele de azZeszz. 

Din cele spuse urmeză dar că numele kilometrice ca: Andesin-Amphi- 

Bol-Augit. Trachyt, ori numele hybride ca Andesit- Trachyt, pe care le în 

tâlnim în literatura veche, sunt nume părăsite de mai bine de 20 de ani, 

de toți cari sau ocupat mai de aprope cu rocele din Hargita-Caliman. 

Aceste nume corespund la o fasă istorică a petrografică ; astă-di însă când 

acestă sciință își are normele ei bine stabilite și dispune de metodele de 
cercetare cele mai exacte, aceste nume nu mai aă nici un sens, 

Griinsteintrachy. Acest nume care are un deosebit interes geologic, 

îl întâlnim de asemenea în literatura veche dat rocelor din Calimani. Rich- 

thofen a impărțit din 1860, rocele eruptive terțiare din Carpaţi, după virsta 

erupțiunei l6r în următârele 4 grupe: 

I) Griinsteintrachyte=—propilit, 

2) Grauetrachyte==andesit, 

3) Riolite==trachituri quarzifere, 

4) Basalturi. 

Seria erupţiunilor terțiare sar fi deschis în Carpaţi, după Richthofen, cu 

Griinsteintrachitele, care ar representa așa dar membrul cel mai vechii 

și s'a stins cu basalturile membrul cel mai not. 

In 1863 Guido Stache (1) admite acestă succesiune numai că în grupa 

rioliturilor = trachiturilor quarzifere a lui Richthofen, deosebesce o grupă 

a frachiturilor guarzifere vechi=ăltere Quarstrachyle, pentru care pro- 

pune numele de Zac, după numele vechei Dacia și o grupă a Zrac/i- 

furilor guarzifere nouă=jungere Quarztrachyle, pe care le lasă tot sub 

numele de 7;0/ife “dat de Richthofen. Succesiunea probabilă a rocelor 

eruptive terțiare în Transilvania ar fi dar după Stache următorea: 

1) Griinsteintrachyte=—propilite, 

2) Trachituri quarzifere vechi==dacite, 

3) Grauetrachyte=zandesite, 

4) Trachituri quarzifere nouă=—riolite, 

3) Basalturi. ă 

In 1867 Richthofen găsi că şi în America de Nord, în Sierra Nevada, 

roci eruptive asemenea cu Griinsteintrachitele, ocupă aceiași posițiune 

geologică ca și în Carpaţi, adică sunt mai vechi de cât trachiturile obici- 

nuite și andesiturile. El propuse pentru aceste roci numele de propz/z4, 

fiind-că printrinsele saă deschis părţile activităței vulcanice terțiare. 

Acestă succesiune în timp a rocelor eruptive terțiare, recunoscută în- 

teii de Richthofen în regiuni așa de depărtate ca America de: Nord și 
Carpaţi și considerată în 1878 de Gotfrey ca normală în masele eruptive 
ale Japoniei, a fost până în 1878 admiuă în sciință ca una din cuceririle cele 

(1) G. Stache. Geologie Siebenbiirgens, pag. 48 și 72. 
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mai splendide a petrografiei geologice, alcătuind așa numita «Serza lui 
Rich!hofen> . 

De la început însă nu sa definit precis terminii acestei serii. Sa avut 

întâiă de tote în vedere numai observaţiile incomplecte geologice; cât 

despre constituția amănunțită mineralogică, care singură ar fi putut să 

definescă mai strâns acești termini, ea a r&ămas reservată timpurilor mai 

nou€. 

Cum sa vedut, tocmai numele de zrachiz, în înțelesul de astădi al 

petrografici, a r&mas atât la Richthofen cât și la Stache afară din serze. 

In timpurile mai noi sa căutat să se scape «prin tangentă» din acestă 

încurcătură, escludâend din serie dacitele lui Stache și considerând _tra- 

chitele proprii dise, mai tinere de cât andesiturile și mai vechi de cât 

„riolitele. Așa că «Seria lui Richthofen» cum o vedem și astădi prin 

cărți, și acceptată în urmă de însuși Richthofen (1), este alcătuită din 

termenii următori începând cu cel mai vechiă: 1) Propilit. 2) Andesit. 3) 

Trachit. 4) Riolit — Liparit. 5) Basalt. 

Punctul cel mai slab al teoriei lui Richthofen însă stă tocmai în ter- 

minul întâiă, în așa numitul Griinsteintrachyt = Propilit. Richthofen în- 

troducând acest nume în ştiinţă, sa basat numai pe considerații geologice; 

nu a reușit însă nici o dată să stabilescă o diferență petrografică precisă, 

între propri? și între andeszzavzle cu hornblendă. 
„In descrierea macroscopică pe care o dă Griinsteintrachytului spune: 

«Griinsteintrachytele se desting mai tot-dea-una prin o colsre verde în- 

Chisă care adesea-ori trece în brun verdiii ori în negri; aceste colori 

pot să fie înlocuite și prin o colore cenușie-fumurie (rauchgrau). .. Horn- 

blenda are particularitatea că za: 7o/-dea-una, este verde închis, cu o structură 

_necomplect lamelară adese-ori fibrsă după axa principală, ca în Uralit» (2). 

Cum vedem, sub aceste caractere ar putea să încapă cât de comod și un 

andesit cu hornblendă. 

Vorbind de caracterele propilitului din Nevada spune: «lt escapes des- 

“cription; it may atthis present time safely be founded on what the botanist 

would call «habitus», a certain general character which is as easy to re- 

cognize by the eye, as it is difficult to describe it in words and impo- 

sible to define its causes (3).> 
Așa dar propilitul ar fi o rocă care scapă vwnei descripțiuni precise; 

ea se pote ușor recunâsce cu ochii, dar este greii a o descri în cuvinte. 

In 1877, Zirkel a căutat să stabilescă o diferență petrografică între 

propihit și andesit. 

(1) Richthoten. Fuhrer fir Forschungsreisende, 1886 pag. 573. 

(2) Richthofen. Op. cit., pag. 228—229, citat și în Stache op. cit., pag. 79—80. 

(3) V. Richthofen. Natura system of volcanic rocks. Mem. of the Acad, of Cali- 

fornia 1867, citat în Zirkel Op. cit. Bd. II pag. 585, 
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In studiul s&i asupra rocelor din America Nord-W estică, Zirlel ajunge la 

conclusiunea că propilitul trebue din punctul de vedere mineralogic să 

fie considerat ca un tip de rocă deosebit de andesit. In sprijinul ideei 

“sale aduce vre-o 9 puncte care tâte sar resuma: propiliturile ai tot-dea- 
una o masă fundamentală (Grundmasse) cristalină, pe când andesiturile 

posed tot dea-una o basă steclsă” isotropă; hornblenda în propilit are - 

în secțiune fot dea-una culdre verde și o structură fibrâsă, ps când în 

andesit ea apare cu colbre brună şi e mai tot dea-una înconjurată cu o 

margine negră de opacit (1). | 

Asupra acestei chestiuni, se încinge între petrografii discuţiune vie al 

cărui resultat este: că din punct de vedere mineralogie este imposibil a 

separa  propihturile de andesiturile cu amphibol. Aşa Rosenbusch (2) 

consideră propilitul nu ca un tip de sine stătător, ci ca un facies, ca o 

modificațiune a andesiturilor și daciturilor, provocată de acțiuni solfatarice 
și termale. Deja din 1880 Doe/zer 13) caută a dovedi caracterile propi- 

litului lui Zirkel ș; la andesiturile din Transilvania; resultatul la care ajunge 

nsă este că mai nici o dată aceste caractere nu se găsesc întrunite tote 

la una şi aceiași rocă, ci sunt numerdse transițiuni către andesit și dacit. 
Din punctul de vedere geologic Doelter constată că atât în privința modului 

de presentare cât și în privința virstei geologice nu se cunâsce nici un fapt 

positiv, care ar arăta vre-o deosebire între propilit și andesit. 

- Să vedem acum dovada geologică, singura pe care sa basat Richthofen, 

să separe propilitul de andesite, adică dacă în adevăr el e mai vechi de 

cât tote cele alte roci neovulcanice. Neaparat că avem în vedere numai 
raporturile din Carpaţi. 

Cel întâiă care s'a ridicat contra sezzei /ui Richlhofen a fost X. Szabo (4). 

El arată că în apropiere de Schemnitz, erupţiunea andesiturilor cu augit 

a avut loc în peridda sarmatică, pe când erupţiunea rocelor pe care astădi 

le numim 7zolzze (Biotit-Ortoklas-Quarztrachyt) cade în szrazarile cu Jn- 

Zermedia = eocen superior, așa dar mult mai vechi de cât andesiturile, 

tocmai contrar seriei lui Richthofen. Inze propilit “și andesit nu esistă 

după Szabd nici o deosebire genetică, că o eruptiune de sine Stătătore a 

Propihitului nu a avut loc nici o dată. G. Primics (5), relativ la ande- 

siturile din Calimani constată: până acum nu sa adus nici o dovadă că 

Propiliturile sunt mal vechi de cât andesiturile. lu Calimani  propili- 

(1) F. Zirkel. Lehrbuch der Petrographie Bd. II pag. 584—594. 

(2) Rosenbusch. Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine 1896 jo) e Dir 

(3) C. Doelter. Ueber das Vorkommen de Propylits u. Andesit in See sein 

Mi.n u. Petrogr. Mitth, II Bd. 1880 pag. 1. 

(4) ]. Szab6. Das Verităltuiss der Numuliteuformation zum Trachyt bei Eisenbach 
năchst $Schemnitz. Foltani Kozlâny IX lahrg. 1879 pag. 442. 

(5) G. Primics. Petrographische Untersuchung der eruptiven Gesteine des nârdlichen 
Hargittazuges. Foldt. KozI, LX 1879 No. 9—12. 
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turile=— Griinsteintrachyleie nu Sc presintă în mase isotate, ci tot dea-una 
“asociate cu adevărate andesuuri şi legate cu diusele prin transitiună 
 Zreptate. | 

Anton Koch (1) constată că în munţii Rodnei, Griinsteintrachytele sunt 
“în legătură cu andesiturile prin transițiuni reciproce și că hornblenda 

verde caracteristică propilitului se găsesce și în andesiturile normale. 

B. v. Înkey (2) arată că la Nagyag rocele numite: Propylit, Griin- 

nstein Andesit, Dacit sunt din tote punctele de vedere legate prin tran- 

sițiuni numerdse și deci trebue socotite că aparținând la una și aceiași 
formațiune eruptivă. 

In 1686, intervine în discuție însuși acel care aruncase mărul discordiei. 

Baron v. Richthofen (3). Ba a teoriei sale era deja sdruncinată și deci 

trebuia să facă ultima sforțare pentru a o apăra. Conclusiunea la care 

ajunge este că pe cale mineralogică nu se pâte ajunge la vre-un resultat 

decisiv, ci numai raporturile geologice pot tranșa chestiunea. Cum am 

vedut însă și acestă dovadă geologică pentru propiliturile din Carpaţi 

era deja de mult infirmată, și totuși Richthofen susține și acum că erup- 

țiunea propiliturilor a avut loc la începutul ciclului. 

„ După ce spune că erupțiunea rocelor terțiare în Siera Nevada ca și în 

Carpaţi sa succedat constant în ordinea care am v&dut-o mai sus, Richt- 

hofen mai adaogă o lege mai largă anume: «au fost două epoci în care 

au luat nascere crăpături de erupțiune (Eruption spalten). Pr crăpăturile 

din epoca întâi, aăi eşit unele după altele : propilit, andesit, trachit și 

piolit, iar prin cele din epoca a doua esclusiu numai basaltură» (4). Cum 

vedem ajunge Richthofen mai la o serie alcătuită de doui termeni, nu- 

mai că în termenul înteiu polinom, erupțiunile nu sa szccegart unele 

după altele aşa cum o cere teoria anteridră. ae 

Ne apărat că o acomodare complectă a teoriei cu faptele, ar fi însem- 

nat negarea ei, ceia ce cam rar se întâmplă. 

După 1886, dovedile contra seriei lui Richthofen se înmulțesc ; tâte cer- 

cetările de până astă- di ati aretat că pretutindenea riolitele——equivalente acide 

a trachiturilor și dacitele=—equivalente acide a andesiturilor, szaz£ paz vechi 

de cât Andesiturile, tocmai contrar serisi lui Richthofen. 

La urma acestui studiu, când m& voiu ocupa mai de aprâpe cu vârsta 

geologică a andesitului voi avea ocasie a aduce mai multe fapte în paie 

jinul ideei de mai sus- 

Nu pot încheia mai bine aceste consideraţiuni asupra numelui Griin- 

steintrachyt=—Propylit și asupra seriei lui Richthofen, de cât exprimând în 

_ (1) Ant. Koch. Neue petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine aus 

der Gegend v. Rodna F6ldtani Kozlâny 1880 X 219. 
(2) B. v. Inkey. Nagyag und seine Erzlagerstătten, Neues Iahrb. 1886 | pag 422, 

(3) Richthofen: Fihrer etc. 1886 pag. 561— pat. 

(4) Richthofen Op. cit. pag. 474. 
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scurt vederile renumitului petrograf ungur, Zr. Schafarzik (1) asupra aceste 

chestiuni: 

„ AZât din punctul de vedere petrografic cât și din cel e ro- 

pa nu formeză o grupă de voci deosebită. El este numai o modifica.- 

Ziune, care se pole presenta la tote vocele cuprinse altă dată sub numele 

general de trachit [andesit, dacit, trachit, riolit) szând în strânsă legătură 

cu vocele normale respective din care a luat nascere. 

2. Ciclul dz erupțiune a rocelor terțiare a început în Carpaţi cu rocă 

mai acide, care cuprind ortoclas ; rocele mai basice ca andesitsrile aă 

erupt mai tirdiă. Propihit basic adică care provine din POI [ajuta an- 

desiturilor, nu Sa observat la începutul ciclului. 

Basalt. Roca numită basalt este de asemenea citată în literatura veche 

ca luând parte la constituţiunea masei Hargita-Caliman. 

Srache |2) o menţioneză în munţii Hargitei, la Toplița și piriul Tihuţa 
în Calimani. | | 

Flerbich (3) o citeză și el în Calimani. Koc/Z și Primics (4) o descriă și 
ei sub numele de Zasa// doleritic=—doleritische Basalt, în Calimani în va- 

lea Bistriței transilvane. Cercetările mai noui însă au arătat că aceste roci 

nu sunt alt-ceva de cât arzeszzuri piroxenice cu olivin, aşa dar un ter- 

min basic al andesiturilor, formând trecerea la basalturi. 

Adeverate basalturi însă nu sunt dovedite până acum în Ilargita-Ca- 

Aman. 

Literatură specială asupra Calimanilor. 

Din cele spuse s'a v&dut că despre un studii petrografic mai serios a 

rocelor din Hargita-Caliman nu pâte fi vorba de cât cam de la 1878 încoce, 

adică în urma lucrărilor lui Stache și Herbich. 

Cât se atinge de Calimani, ambii acești autori nu sau ocupat mai de 

aprâpe cu dînșii. Szac/he spune numai că aceiași constituţie petrografică 

ca a IHargitei, trebue a se presupune și în Calimani. Asupra părții de la 

«Triplex confinium» Stache citedă după vo A/7/ care a visitat acestă 

regiune în 1854, următorele; «ceia ce curprinde mai mult este trachitul 

de la Triplex confinium, sub Pietrele roșii. El este aici în totul asemenea 

unei lave; întro pastă ncgră se ved nenumărați cristali mici, albi de feld- 
spat, și straturi forte porose de lavă alterneză orizontal cu straturi com- 

pacte, în tocmai ca în curentele de lavă a vulcanilor. Păreţii porilor sunt 

tapisați cu un mineral verde, care se pare a fi allophan (5).» 

(1) Fr. Schafarzik. Ueber die Propylite-Frage Fold. Kozlonyi. 1886 pag. 858. 

(2) Stache Op. cit. pag. 52. | 

(3) Herbich Op. cit. pag 342. 

(4) Primics Op. cit. 

(5) Stache. Geologie Siebenbiirgens. pag. 325. 
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In 1872, Vincenz /ausel [1),- descrie din partea Calimanilor din spre 

Bucovina, câte-va roci și anume din: valea Negrei, Piatra-Dornei, Magura 

“și valea Dornei. Resultatul la care ajunge este că aceste roci sunt tote 

andesituri cu: hornblendă. Sanidin cu totul subordonat. Allophanul lui 

 Alth nu este un mineral ci un amestic de feldspath, opal și un mineral 

verde. 

In 1878, Herbich (2) face numai câte-va menționări fără nici o im- 

portanță, de Gre-ce studiile lui sai raportat numai la «țara Secuilor». 

In 1879, G. Primics (3) descrie din Calimani și anume din: valea Bis- 

triței, valea Tiha, muntele IHeniul și rnuntele Strimba, rocele adunate de 

A. Koch și Herbich, păstrate în museul din Cluj sub numele de Griin- 

steintrachyte. 

Aceste roci sunt: 1) andesituri cu amfibol 2) andesituri cu amfibol 

si augit 3) andesituri cu augit și 4) basalturi doleritice. Intre andestu- 

„rile cu amphibol descrie 2 grupe: una cu basis steclosă şi alta cu pasta 

cristalină. Deja înainte de Primics, Ant. Koch descrisese din Calimani 1) 

andesituri cu augit și 2) basalturi doleritice. 

In tâte aceste lucrări, nu vecem nicăeri vorbindu-se de presența în an- 

desituri a vre-unui fzrozen 7ombzc. 

Din 1872 însă Tschermak arătase că o parte din piroxenul andesitu- 

rilor din Tibleș este dzalagiă. Faptul, că tocmai în andesituri augitul 

presintă destul de des un pleocroismus pronunțat, cu colori în aceleași 

tonuri ca în /2fersthen (4), fusese pricina că mulţi petrografi, în lipsa 

unui examen optic mai amănunțit, luaseră hiperstenul drept augit. Cer- 

cetări mai amănunțite au arătat însă că mp4/fe din andesiturile cu augit 

suut andesitură cu hipersten, ori pe lângă augit contin și hipersten. 

In 1883, Whi:tmanu Cross, arată că în andesiturile din America nordică, 

„hiperstenul este forte r&spândit. Din asest timp andesiturile cu hipers- 

ten încep a se înmulți pe contul andesiturilor cu augit. 

In 1683. /. Becke(5) arată că multe din andesiturile din Hargita și 

Calimani, descrise de Ant. Koch, Primics, etc. ca adeszfuri cu augit, 

conțin forte adesea cristali de bronzzz și în multe varietăți augitul dis- 

pare mai cu totul așa că avem un apest/ cu bronzir. Dintre localitățile 

(1) V. Hansel. Die petrographische Beschaffenheit des Trachytes der siidlichen 

“Bukowina. Verh. d. k. k. geol. R. A. 1872 pag. 150. 

(2) Fr. Herbich. Op. cit., pag. 337. 
(3) G. Primics. Petrographische Untersuchung der eruptiven Gesteine des nord- 

lichen Hargittazuges. Foldtani Kozlony. IX 1879. No. 9—12. 
(4) H Rosenbusch. Mikroskopische Physiografie der gesteinbildenden  Mineralien. 

1892. pag. 552. 
(5) F. Becke. Ueber die Unterscheidung von Augit und Bronzit in Diinnschliffen: 

Mineralog. u. petrogr. Mittheilungen. V. 1883. pag. 529. 
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din Calimani cu ast-fel de andesituti, Becke citeză : muntele Lucaci din 

Moldova, apoi Timăi, Piatra Dornei etc. 

In 1885, A. Spit descrisese de la Mâlnas (extremitatea sudică a Har- 

gitei) un andesi cu augit în care găsise hipersten;, se îndoesce însă 

dacă acest mineral pote să fie considerat ca o parle constitutivă a acestui 

an lesit. Anz. Koch (1) revine în 1888 asupra acestei întrebări și emite 
ideia că hipesstenul în acestă localtate este uu product născut în cră- 

păturile rocei prin acțiunea fumerolelor. Am adus acest fapt pentru a se 

vedea neîncrederea, ce se avea la început în hipersthen ca element con- 

stitutiv al andesiturilor. 

Meritul de a fi arătat r&spândirea colosală a hiperstenului în andesi- 

turile din Carpaţi se cuvine fără îndoială eminentului petrograf 7. Sc/afar- 

zik (2). In admirabila și instructiva sa lucrare din 1895, asupra andesiturilor 

din munții Cserhât, el arată că mai tote aceste andesituri, considerate 

la început ca basalturi, și în 1880 de Schafarzik singur ca andesite cu 

augit, sunt andesite cu hipersten. Lucrarea lui: Schafarzik a esercitat chiar 

de la început o puternică influență și asupra cunoscinței andesiturilor din 

Hargita-Caliman. | 

Deja în 1605 M. Pi/fy i-a propus a studia din nou, după noile me- 

tode, rocele din Hargita și Calimani, adunate în museu! din Cluj, și care 

fuseseră deja studiate de Ant. Koch, Primics etc, tocmai în scopul de a 

dovedi rolul hiper tenului în aceste roci. Exemplarele studiate au fost 

în număr de 300, cu 160 de secțiuni. 

Resultatele la care a ajuns Zz/fy/ (3) le dai aici în întregime, fiind că 

ele represintă ultima fasă a studiilor pstrografice în Hargita-Calimani. 

Aceste resultate sunt: | | 

. In privința mineralogică: E 

Fa în tipurile se mai acide aparţine la o/igoclas, în E 

mai basice la a7desza. 

Ortoclasul se întâlnesce rar. Cele-Valte elemente constitutive sunt : biotit, 

amfibol, augit, hipersten, olivin. Accesorii: tridimit, titanit, etc. 

2. Tipurile de roci pe care le destinge sunt: 

| Andesite cu biotit și guara == dacite, numai în dou€ locuri. 

II Andesite cu biotit și amfibol mai ales în Sud pe lângă Biidos. 

(1) Ant. Koch. Ueber die Verhăltnisse des Vorkommens des Hypersthenihăltigen 
Augitandesits von Mahnas in Ostsiebenbiirgen. Orvos-termesz- -ettudemânyi. Ertesito. 

1889 pag. 297. 

(2) Fr. Schafarzik. Die Pyroxen-andesite des Cserhât. Mittheilungen aus der Iahr- 
buche der Kgl. ung. geoiog. Anstaldt. IX Bd. Ilnlft. 7. 1895. 

(2) M. Pâlfy. Petrographische Studie iiber die Andesite des Hargitta Gisbirgca, 

Ertesito der medic. naturwiss. Section des Siebenbiirgischen Museumvereins II. XX 

Iahrg. 262—264. Kolozsvar 1895 în unguresce. Referat de Szadecz i in Fold. Kăzlânyi. 
1896, pag. 315. 
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IUL. Andesite cu amfibol şi anume: 1) andesite cu amfibol, 2) andesite 
„cu amfibol și hipersten și 3) andesite cu amfibol și augit. 

IV. Andesite cu pirozen în care destinge: 1) andesite cu un piroxen 

A nedeterminabil, 2) andesite cu hipersten și augit, 3) andesite cu hiper- 

| sten, 4) andesite cu augit și hipersten, 5) andesite cu augit și 6) an- 
desite piroxenice ce contin 0/2027. 

„Din totă literatura care mi-a trecut sub ochi, resultă că numai pâte fi 

i vorba de trachit, ori de Griinsteintrachyt și basalt ca luând parte con- 

Ș stitutivă în masa Hargita-Caliman. Tote rocele ce constituesc acestă masa 

sunt andesituri. Dacă trachituri adevărate se pot presenta, ele trebue să 

î se găsescă ca inclusiuni, ca corpuri străine cuprinse în tufurile, conglo- 

| - “meratele și blocurile andesiturilor, rupte în erupțiunile lavelor andesitice 

din o vatră vulcanică mai veche. Chiar tufurile care înconjură masa Har- 

„gita Caliman la esterior, pot să fie în parte adevărate tuturi trachitice, 

un rest al unui acoperiș vulcanic mai vechiu, peste care s'aii aședat lavele 

andesitice care ai dat nascere „Hargitei ș și Calimanilor în forma sub care-i 

vedem astădi, 

DESCRIEREA ROCELOR 

Rocele pe care le am adunat în escursiunile pe Calimani sunt în număr 

de vre-o 40 exemplare, cele mai multe diferite în aspect. În 35 de secțiuni 

le am determinat în Institutul de Mineralogie și Petrografie a Universităţei 

din Viena de sub direcția profesorului G. Tschermak. Ceia ce a trebuit 

să am în vedere, în studiul acestor roci, ai fost inainte de tâte proble- 

mele geologice legate cu presența lor. Pentru a permite controlul unor 
studii mai detailate asupra acestei prea interesante regiuni, voi descrie rocele 

grupate după regiunile de unde provin. 

Rocele din Delugan și Bucciniș. 

Clina estică a Calimanilor din acestă regiune cade în formă de terase 

spre Păltiniș, pentru a se alipi de marginea vestică a masei șisturilor cris- 

taline. In malul stâng al piriului Călimănel, lângă crișma din Păltiniș, ob- 

servăm d'asupra șisturilor cristaline și amestecate în aluvium 74/2772 7ra. 

chitice și sfărămături de Zrachit, care nu sunt de cât continuarea celor: 

+ Ma de pe stânga pîriului Drăgoesei, despre care voiti vorbi mai încolo, Dea- 

E: „supra acestor sfărămătutri trachitice urmeză imediat andesiturile. Deschi- 

derea, de care vorbesc, este prea mică pentru a îndreptăți conclusiuni mai 

departe, așa că chestiunea dacă aici avem de aface cu un acoperiș eruptiv 

mai vechiii de tufuri trachitice, peste care sa revărsat laveie andesitice 

? 
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mai nouă, rămâne a se dovedi pe deplin în alte deschideri mai favorabile. 

U:când din Păltiniș spre marginea abruptă a terasei Deluganului, apoi 

peste terasele Buccinișului până aprope sub Prazra Caliman, întâlnim pre- 

tutindenea roci de acelaș tip, adică apdesituri piroenice. În marginea te- 

raselor, unde le putem observa admirabil, sunt tot-d'a-una separate în baz- 

cură, straturi, forte des chiar în plăci subțiri de 2—3 cm. ca în nisce 

adevărate fonolte. Inclinaţia acestor straturi este în general mică, între 

10%—309, de multe ori aprope orisontală. Plecarea lor este mai tot-d'a-una 

spre W., adică spre coama Calimanilor. Tâte andesiturile din acesta re- 

giune aii o coldre cenușie, o structură macroscopică porfirică cu firul mă- 

runt ori mijlociă, adică sunt constituite din o masă omogenă, care sub lupă 

nu se resolvă în cristali, în cati sunt împlântate elementele cristaline con- 

stitutive : 2/agioclas şi piroxen. Acestă masă fundamentală = Grundmasse 

este în general compactă, fără pori, are duritatea unui feldspat, nu face 

de loc efervescenţă cu HCl chiar pe suprafețe expuse intemperiilor. 

Sub microscop, masa se arată constituită mai în întregime din zzzc70- 

lite feldspatice, pulbere de magnetit și pote din granule mici isolate de azgz. 
O substanță sticlâsă isotropă=—=faszs, este represintată în forte mică câtime 

ca un soi de ciment forte subțire între microlite. În paridda erzrafe/urică 

de efusiune a magmei, acesta a fost deci în mare parte consumată în 

formarea microlitelor. Ast-fel de structură a masei fundamentale, constituită 

esențial din microlite feldspatice idiomorfe și din substanță amorfă în can- 

titate variabilă, o numesce Rosenbzsc/ structură hialopilitică = /lapili- 

zische Structur, iat Zirckel cu o expresiune forte plastică «ep glaspezrânbter 

Mikrohtheufilz». O structură prlotazitică tipică, în sensul lui Rosenbusch, 

adică în care substanță amorfă să /ipsescă cu totul, nu am observat; de 

alt-fel este forte probabil că o asemenea formă de structură să fie pai 

/coretică, deși Schafarzik o menţioneză în câte-va casuri rari la andesitu- 
rile piroxenice din Cserhât. | 

FElementeie constitutive de pr:ma generafiune, adică separate din magmă 

încă din perzoda intratelurică sunt: plagioclas, auzit, hipersten Şi magneti. 

Ca elemente accesorii am observat intrun cas gza7z și în câte-va 0/27. 

Plagtoclasul ocupă tot-d'a-una rangul înteiu în privința mulțimei in- 

dividelor. Mai tote cristalele apar în lumina polarisată constituite din uu: 

merdse Jamele polisintetice de grosimi diferite ; rar observăm secțiuni simple 

ori numai din 2 lamele. Pentru determinarea speciei de feldspat m'am 

servit de caracterele date de Zeoy (Etude sur la dstermination des feld- 

spaths, pag. 31) din valorile unghiului de extincțiune în zona de simetrie 

perpendiculară pe (010). In rocele de care mă ocup, valorile acestui unghii 

sunt în cea mai mare parte de casuri cuprinse între 22%—350, avem deci 

de aface cu un /abrador. În câte-va casuri am observat și valori coprinse 

intre 35%—450, deci 7ifozvnif. Augitul se presintă în prisme relativ grose 

aJese-ori tăiete oblic la capete, ori în granule aprâpe rotundite; secțiu- 
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nile basice sunt octogonale, formate prin desvoltarea aprâpe de o potrivă 
a feţelor (100) (oo) și (110). Striurile de clivagiii după (110). Extincţiunea 
pe care am observato în unele secțiuni | c este cuprinsă între 25%—400. 
Sub nicolii încrucișați se observă adese-ori îngemânări după (100). Pleo- 
croismul când există cu tonuri în Grza-ză/bui și vergiii-palid ca în hipersten 
de obicei mult mai slab. Culorile de polarisaţiune, corespundând unei 

birefringențe mai puternice a augitului, sunt mult mai vii de cât în hi- 

persten. 

Fliperstenul se presintă în prisme lungite, cristalografic clar mărginite, 

terminate drept, ori cu fețe de Zomră, în lumina naturală se presintă colorat 

în verdiu-palid ori cu tonuri în brun ori galben forte șterse, adesea-ori 

când cristalii sunt de ajuns de subțiri aprâpe incolor. La cristalii ma mari 

observăm crăpături longitudinale și transversale nu tocmai regulate ; sub 

„un grosisiment mai mare recunscem o structură fibrosă desă || c. Afară 

de aceste forme complecte hiperstenul se mai presintă în colonade ori 

„bastone care arată o divisiune transversală evidentă. Secţiunile basice de 

"asemene octogonale ca și la augit, din fețele (100), (010) şi (110), aceste 

patru din urmă însă mai puțin desvălite apărând ca trunchiături pe colțuri. 

Sub nicolii încrucișați secțiunile de hipersten se sting paralel și perpendicular 

cu direcțiunea lungimei lor. Pleocroismul pronunţat cu culorile : pz/4d vergzi, 

run voșietic şi brun gălbii. Culorile de polarisaţiune puţin marcante. 
Ingemănari nu se observă nici odată. 

Pentru deosebirea apdeszfurilor  pirozenice în subtipuri nu ne putem 

„conduce de cât dupe cantităţile relative a augitului și a hiperstenului. Cum 

„să știe însă deosebirea acestor două minerale în secțiuni, este în multe 
casuri îndoelnică. 

Secţiunile de augit esact perpendiculare pe zona prisme, și secțiunile 

longitudinale dupa (100) se sting de asemenea Zrepz (/. Becke. Ueber die 

Unterscheidung von Augit u. Bronzit în andesit Min. u. petrogr. Mitth. 

EV. Bd. 1883 pag. 527) şi tocmai aceste secțiuni arată adesea-ori un ple- 

P ocroism destul de pronunțat cu tonurile din hipersten. (Rosenbusch. Mi- 

croscopische Physiographie 1892 pag. 522). 

In asemenea casuri îndoelnice numai un esamen optic amenunțit în 

lumina polarisată paralelă și convergentă pote decide. Pentru scopul mai 

mult geologic ce urmăresce acest studiii, m'am servit de caracterele men- 

tionate pentru deosebirea acestor două piroxene. 

Magnetitul este forte respîndit în tote eșantilisnele, des semănat în 

masa rocei; el se presintă în secțiuni opace, negre, rectangulare, mai des 

„însă în grămedi de mai mulți individi îngemănați, tot dea-una cu forme 

propril bine definite față cu cele-l-alte elemente adică clar idiomorf ; el e 

„_tără îndoială elementul cel mai vechiii, căci îl găsim cu 7nc/zsiznă în tote 
cele-l-alte elemente, fârte des în augit și hipersten. In câte-va casuri am 

observat secțiuni negre neregulate cu marginile dințate, ori grupe de fire 
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negre încrucișate în unghii drept; e probabil deci ca o parte din ele- 

mentul negru, pe care îl iaă drept magnetit, să aparție la 2/pzepz7. 

Cum să scie ilmenitul întovărăşesce foite des a2g774/ și ofzvzn în ande- 

situri. Un mijloc sigur pentru a-l deosebi de magnetit este dacă tratăm 

preparatul cu HCI diluat, ferbinte, granulele de magnetit se solvesc pe când 

ilmenitul mai grei solubil rămâne (Schafarzik. Pyroxen-Andesite des 

Cserhat. 1895 pag. 346). 

In andesiturile din Dz/zgan și Bucczuzș, ambele elemente piroxenice 

sunt puternic representate; în unele secții se pare că domină hiperstenul, 

în altele augitul. Ceija ce reese din studiul acestor roci este câ o deosebire 

în andesituză cu augit şi andesituri cu hipersten este neaphcabilă;, cel mai 

potrivit este tipul numit de Zirkel andesite cu pirozeu (monoclinic și 

rombic). 
Caractere vulcanologice. Cum se scie între erupțiunile vulcanice cari ati 

loc astă-di la suprafața pămîntului se pot deosebi 4 tipuri: 1. Praprzună 

amestecate din reversări de lavă fluidă și proiecțiuni vulcanice (cenușe, 

bâmbe, etc.), cari dai nascere la așa numiții szrazo-vu/caniă, constituiți 

din o alternanță desă de straturi de lavă compactă și de tufuri, de unde 

trebue să conchidem la revărsări repețite de lavă întrerupte prin ploi de 

cenușe. Aceste straturi sunt în general înclinate din centrul vulcanului spre 

piciorul conului vulcanic. Tipul acestui soiui de erupțiuni îl avem în Veszze 

și Frna. 2. Eruptiuni de lavă, în care au loc numai revărsări de lavă ; proiec- 

țiunile lipsesc aprâpe complect. Aceste erupțiuni daă nascere la forme dis- 

coide lăţite, alcătuite aprâpe esclusiv numai din straturi de lavă, fără al- 

ternanţă de tufuri. Tipul în vulcanii din //awa:. 3. Zruptiuui de cenuşe 

în care apar la suprafața pămîntului numai proiecțiuai fără lavă, ori acestă 

din urmă e cu totul subordonată, ex.: Monte zzovo, Temboro, etc. 4. Eruptiuuă 

de vopori în care magma nu ajunge mai de loc la suprafață, ci au loc numai 

explosiuni de gazuri, dând nascere la o formă g6lă, la o escavaţiune, pe su- 

prafața pămîntului. Exsmple: fandaz-San în Japonia (1888). Diferenţele 

între aceste 4 tipuri de erupțiuni își ai causa numai în cantitățile diferite 

de gazuri absorbite în magmă. O magmă săracă în vapori provâcă o erz4p- 

fiune de lavă; un conţinut mai mare în gazuri dă nascere la erzfrizni 

mite; când conţinutul în gazuri este fârte bogat avem crupțiună de cenusșe, 

în fine dacă gazurile sunt în mai mare cătime în raport cu magma, ai 

loc erupfiuni de vapori. Natural că între aceste 4 tipuri de erupțiuni există 

tote transițiunile posibile, chiar pentru unul și acelaș vulcan considerat în 

diferite timpuri. (Ed. Briickner. Die feste Erdrinde. 98 pag. 110). 

Pentru lavele din Delugan și Bucciniș și în general din Hargieta-Cali- 

mani, vi) în considerație numai cele 2 tipuri dintâiu. In regiunea de care 

ne ocupăm, nam observat nicăiri 7zfui ori boambe vulcanice, isolate or 
alternând cu lavele, de și în marginea teraselor avem deschideri de mai 

multe deci de metri; ace'ași lucru lam observat și pe pîriul Bucciniș, unde, 

IE EP STP DC II) 
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avem deschideri de mai multe sute de metri, după cum vom vedea în 

urmă. Am avea deci de-aface aici cu un tip de erupfane de lavă. Lavelz 

basice andesitice de pe Delugan au trebuit dar să fi fost relativ sărace 

în gazuri, de ajuns de fluide şi răcirea lor să se facă încet, așa că gazurile 

Sati putut exala în linisce și ușor la suprafață, dând nascere după eleire la 

roci compacte ori fârte puţin porose, separate în plăci, adică la forma de 

lavă care în nomenclatura germană pârtă numele de p/azenlava ori J/a- 

denlava. Sărăcia masei fundamentale în substanță sticl6să și constituția ei 

în cea mai mare parte din microlite, pe care o observăm la andesiturile 

de pe Delugan, vorbesce tot pentru o curgere liniștită și o răcire treptată a 
acestor lave. | 

O altă conclusiune, la care ajungem din modul cum se presintă lavele 

andesitice în acestă regiune și în general în totă partea ce o cunosc din 

Calimani, este că aceste lave sau respândit mai mult orizontal ca nisce 

pătură fluide aședendu-se una peste alta, dând nascere după sleire la în- 

fășurarea geologică a unei mase eruptive numită gecke= pătură. In Cali. 
mani nu avem deci de aface cu o masă eruptivă care sar presenta în 

curente=—szrom, pornind din o parte centrala și r&spândindu-se mai mult 

în o direcțiune. Solul peste care sa revărsat lavele Calimanilor a trebuit 

dar să fie în general plan; acesta e șesul despre care am vorbit la înce- 

put că se întindea la marginea vestică a arcu'ui carpatic, înainte de a 

exista masa Hargietta-Caliman și al cărui rest îl vedem astă-di formând 
fundul escavaţiunei Negrei. 

O napă fluidă, fie ori cât de viscâsă nu sar putea ținea în echilibru 

pe o grosime de 500 m. cum e în casul nostru diferența de nivel între 

Păltiniș și terasa cea mai superidră a Buccinișului, e natural dar să ad- 

mitem că avem de a face cu mai multe nape ori cursuri de lavă cari 

sai suprapus în diferite timpuri. Aceste curgeri periodice se pot recunâsce 

"în natură după s7zazuri/e de scorie = Schlackeuschichten, care trebue să 

se înterpună între straturile compacte ale lavei sleite. Aceste szrazuzi de 

„_scorii se formeză cum să scie pretutindeni unde lava fluidă vine în contact 

cu obiecte reci ori în atingere cu aerul, prin urmare înainte de tâte la 

suprafața cursului de lavă și la partea Sa inferioră. 

Ca o consecuență a unei răciri mai rapide urmedă că aceste s/ra- 

furi de scoriă sunt mai bogate în basă sticlâsă și forte porâse, de 

multe ori chiar spongidsă, pe când partea mai internă a curentului ră- 

cindu-se treptat devine după sleire compactă, aprope în întregime cristalină, 

cu puțină basă steclosă. In regiunea de care vorbim nam întîlnit aseme- 

nea lave porâse; pe pirîul Bucciniș însă le întâlnim forte des, după cum 

“vom vedea mai departe. 

Mai sus de muntele Bueciniș, în Prazra Calimanu, sub coma Calimanului, 

pe Ca/iman Ciribuc, pe câma dintre Pietrele roșii şi Lucaci, lavele porc, 

__cavernâse, cu aparența de sgură, sunt forte r&spindite, 
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Secțiunea alăturată (Fig. 2) dusă din virful Calimanului în vîrful Păltiniș, 
dă o idee de înfățișarea masei eruptive din acestă regiune și raporturile 
ei cu șisturile cristaline. Pe stânga piriului Drăgoesei, este o bandă de 
Zufuriă trachitice, trachit; cel puţin acesta e ideia pe care 'mi am făcut-o 
din o scurtă observare asupra secțiunilor acestor roci: colre deschisă, 
porose, aspre la pipăit. Feldspatul alteral, solzisori de biotit. Sub microscop 
masa //o/ocristalină, pe lângă secțiuni de un p'agioclas acid se observă 
în mare cătime cristali de sanidiu cu macla de Karlsbad; apoi mică negră 
alterată. Qarz lipsesce, pzrozen și ornblendă de asemenea nu se observă. 

Deci un typ mai acid de cât andesitul. Despre aceste roci însă mă voi 

ocupa altă dată mai de aprope. 

Să considerăm acum în special rocele ce alcătuesc Deluganul și muntele 

Bucciniș, descriindu-le în succesiunea lor verticală de jos în sus. 
1). Pfzâul Calimănel pe stânga, lângă crișma din Păltiniş. Roca are o 

culGre cenușie presărată cu puncte albe, casură neregulată, o structură 
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Fig. 2. 

porfirică fin granulară, este dură și separată în plăci până la 5 cm. gro- 

sime. In masă se văd numeroși cristali de /z/Zspaz descompuși în o sub- 

stanță kaolinică; apoi secțiuni subțiri cu strălucirea steclosă, pe suprafața 

cărora se văd cu lupa striurile caracteristice p/agrociaselor. Piroxen în gra- 

rule negre verdii, apoi mici particule negre și pete roșietice de natura unui 

oxid de fer, care dau secțiunei, când e privită în lumina reflectată, un ton 

în roșietic. 

Sub m. Masa—Grundmasse, de colâre cenușie deschisă, este constituită 

aprâpe în întregime din microlite de feldspat și din o pulbere negră des 

pres&rată. O substanță amorfă—basis, în forte mică cătime, ca un ciment 

subțire între microlite. Elementele cristaline separate în acestă masă sunt: 

Plagioclas în table mari ori secțiuni rectangulare, constituite din nu- 

merose lamelle polisintetice. 

Extincţiunea 270 —- 35% deci un Zabrador. Mai rar observăm cristale 
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simpli, aceștia însă nu se sting complect paralel. O structură zonară să ob- 

servă adesea-ori și atunci sub uicolii încrucișați se arată câte odată o er/zne- 

iune ondulisă. Mai tote cristalele de plagioclas, mai ales cele mari sunt, 

pline de inzerposiziună sticlose cari umplu uniform interiorul cristalului, oră 

sunt concentrate numai în spaţiurile deșerte din masa cristalului. La ex- 

terior remâne mai tot-d'-auna o margine clară, de unds trebue să conchi- 

„dem că creșterea cristalului a avut loc la început mai repede și la sfârșit 

mai liniștit. Azgzzu/ în cristale mari bine formate, ori în granule rotundite 

palid-veduiii ori brun-gălbuiă palid. Pleocroismul fârte slab ori lipsesce cu 

totul. /7/zpersreu, câte-va cristale mari tipice și în prisme mai înguste termi- 

nate cu brachidoma. Magsez cu caracterile obicinuite; de multe ori incon- 

jurate de o substanță brun-închis. Pete ruginii, de multe ori cu un sîmbure 

negru în mijloc, se presintă des în masa rocei, de unde urmedă că aceste 

pete roşiatice nu sunt de cât un product de transformare a magnetitului 

în o substanță de soiul hematitului, prin acțiunea apei încărcată cu CO,, 

protoxidul de fer din maynetit a fost solvit pe când Fe,O, a rămas. Hi- 

perstenul se pare a domina asupra augitului, roca este dar un apdeszț ca 

Hipersten şi augit, cu structura /ialopilitică cu puţină materie sticlosă. 

2. Deluganu partea inferioră. Roca e de culbre cenușie închisă, forte 

dură, desfăcută în plăci grâse de 3 — 5 cm., cu casură mai mult sau 

mai puțin plană. Intro masă compactă, mată, se ved cristale de z/agi/oc/as 

„în secțiuni după oor subțiri cu strălucirea sticlâsă, ori în tăblițe albe, cu 

strălucirea grâsă care corespund la fața 010. Zirozen în granule ori în 

prisme sunt scurte de culore negră-verde, care se arată mai bine în evi- 

dență pe suprafețele expuse ale rocei; de multe ori cristalul a cădut Jă- 

sând întipărită în masa rocei forma sa, adică ceia-ce se numesce un c77s- 

al. negativ. 

Sub m. In lumina naturală masa apare în general cu o culdre cenușie 

mai mult sau mai puțin deschisă, sub nicolii încrucișaţi devine cenușiu 

închis. 

Ea este aprâpe în întregime constituită de microlite de feldspat și din 

pulbere fârte desă de magnetit. O disposiţiune fluidală a microlitelor nu 

se observă evident. Baszs în forte mică cătime. 

Ca minerale separate din magmă în peri6da intratelurică: p/aczocias cu 

caracterele descrise sub 1; pe lângă cristali cu lamele subțiri și numerâse 

se vEd și secțiuni Îi câpiate numai din 2 lamele relativ grose. Extincțiunea 
între 250—350, deci /abrador; mai rar se observă secțiuni rectangulare 

simple a căror extincţiune are valori forte mici. In un cristal se observă 

2 serii de lamele polisintetice, tăindu-se aprope perpendicular, ceia ce arată 

o îngemânare combinată după legea a/bi/u/ui și a periciinuluă. Fipersten 

în cristali numeroși bine formați. Azgiz în cristali mari, secțiuni basice și de 

forma 010, 100, 110. Ingemânări a 2 saă 3 individe după 100. Extinc- 

țiunea | Cc între 25'—35%. Inclusiuni de magnetit forte des, Magnezzi, abun- 
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dent; în apropierea granulelor de magnetit, ori chiar imediat în jurul lor, 

pete brune roșiatice ; asemenea pot să se observe isolat și în masă, de 

multe ori cu un sîmbure opac de magnetit. Ozars numai un singur indi- 

vid ; este o secţiune basică aprope exagonală, cu colțurile tocite, cu totul 

lipsit de inclusiuni, străbătut numai de câte-va crăpături. Intre nicolii în- 

crucișați apare aprope întunecat. Neapă&rat că avem aface cu un element 

accesoriu cu totul secundar, născut pste posterior în masa rocei. Rapor- 

turile de vîrstă a diferitelor elemente constitutive între densele se pot con- 

chide din următorele fapte: maguezitul e cel mai vechiii presentându-se 

ca inclusiuni în tote cele l-alte. | 

In o secțiune basică de piroxen se observă cum un cristal de plagiozlas 

intră cu un capăt în lăuntrul acestuia, ceia ce ne-ar arăta că separarea pla- 

gioclasului din magmă a precedat pe a piroxenului. In un cristal de augit 

se observă în mijloc un cristal de hipersten cu extincțiune dreptă, pe când 

invălișul de augit se stinge sub un unghii de 40”, acesta ar fi o dovadă că 

hiperstenul e mai vechiă de cât augitul; faptul acesta se pare a fi forte 

general. Intre părţile constitutive ale masei fundamentale (microlite de felds- 

pat, fire de augit) și elementele cristaline din prima generațiune există 

un contrast pronunțat. i 

Roca este dar 47 andesit cu hipersten și augit cu structura /ia/opilitică 

cu forte puțină materie amorfă, pote o apropiere de structura pilotaxitică. 

3. Deluganu ceva mai Sus de marginea inferioră a ripei. Același as- 

pect ca sub 2. Masa și aci din microlite și opacite; o trecere treptată de 

a microlitele mai mari la cristalele mici și bastonașele feldspatice. Augitul 

tipic, fără pleocroismus și cu dese îngemănări, hipersten subordonat, numai 

în câte-va cristale isolate. 

Roca e dar gaudesit și augit cu hipersteu, cu structura /ialopilitică cu 

puțin faszs. 

4. Deluganu în mijlocul terasei. Roca e cenușie, compactă, dură, desfă- 

cută în plăci grose, structura porlirică mic granulară. In masă forte dese 

cristale de feldspat, în tăblițe cu strălucirea grasă ori în secţiuni înguste cu 

strălucirea sticlosă. Multe din aceste cristale sunt descompuse și apar în 

masă cu părți albe alcătuite din kaolin. 

Piroxen în prisme scurte și granule negre verdui. 

Sub m. Sub nicolii încrucișați masa se întunecă mai pronunțat, deci sub- 

stanța amorfă relativ mai abundentă. Z/agzoc/asu] ca de obicei, cu nu- 

merse interposițiuni, așa că apare turbure cu o zonă esteridră clară. Ex- 

tincțiunea 36", deci din seria bitownitului. Lamele polisintetice în 2 direc- 

țiuni aprope perpendicular se observă des. 4ugiz tipic cu pleocroismul 

aprope nul, ori când există c și a cu aceiași culore verdue, ceia ce nu se 

întemplă la un piroxen rombic. Extincţiunea 18. In o secțiune octogonală 

un cristal de plagioclas în mijiocul cristalului de augit, ceia ce arată că acest 
din urmă e mai tînăr, cum am mai vădut (sub 2). Hipersten în cristali 

* 
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mai mici și mai puţin de cât augitul. Roca e deci un arest cu 2467; ȘI 

hiper sten cu strustura lialopitică. 

5. Coma Deluganului. Roca e f6rte dură, separată în plăci subțiri până 

la 3 cm., de culbre cenușie, în lumina reflectată bate în violet. Structura 

porfirică fin granulară. Pe suprafața de separație a plăcilor se ved strălu- 

cind tăblițe de z/agioclas, dar respândite și printre densele secțiuni de z/- 

roxen isolate. Pe lângă aceste 2 elemente se mai vEd în masă particule 

brun roșiatice de Fe,O;, provenite din transformarea magnetitului. Sec- 

țiunea e cenușii violet. 

"Sub m. Un contrast pronunțat între masă și elementele mari cristaline. 
 Plagioclas. Augit domină; de remarcat e o îngemânare de 2 individi, care 

arată un plsocroismu pronunțat Zrup-roșiatic și verae-palid. Ihpersten nu- 

mai câte-va cristale, din care unul mai mare înconjurat cu o margine ase- 

menea cu rugina—brun închisă-—; acestă substanța strebate prin crăpături 
“si în lăuntrul cristalului. 

Magnerit mai tot-d-auna înconjurat de o substanță brun-închisă; pete 

mari de acestă substanță fără sîmbure opac se ved des în apropierea cris- 

talelor de piroxen și chiar în lăuntrul lor. Roca e un gresi cz aug și 

forte putin hipersten, cu structura /ialopilitică, puţină materie sticlosă. 

6. Bucciniș partea iuferioră. Roca e cenușie închisă, compactă strică- 

tura neregulată, structura porfirică clară. In masă cristale forte dese de 

feldspat de mărime mijlocie, unii descompuși alții cu strălucire sticlosă 

apoi granule mari și mici de piroxen. 5% 7. Basa sticlâsă abundentă, 

plină de opacite. P/agzoclas, augzt tipic de remarcat o secțiune octogonală 

basică, cu /azurile aprope egale. Acestă secţiune este o îngemânare de 2 

„ individi după 100; în mijlocul ei o zonă neîntreruptă de interposițiuni, 

care urmeză exact conturul cristalului. O dovadă că cei 2 2udivzdă nu aăă 

crescut îuteiu aparte și apoi sai unit îutorcendu-se unul în furul unei axe 

Perpendicular pe 100, ci îugemânarea a Îuat nascere de la început prin o 
orientare moleculară Ai ferită. 

Zhpersten subordonat. Maone/zt și grupe de fire negre încrucișate, pro- 

babil zimenz. Roca e un qudeszz cu augit și puțin hipersten, cu structura 

hialopilitică. | 

7. Coma Buccinzşului. Roca e de culore. cenușie-închisă bătând puţin în 
verde, cu structura neregulată; în masă se ved cristale de Zlagzoclas sti- 

cloși de mărime mijlocie și granule 'de pzrorez. Sub e. masa e fOrte bogată 

în materie sticlosă care apare turbure din causa separaţiunilor crisza/izzce. Mi- 

crolitele sunt așa de mici că mai nu exerciteză nici o influență asupra luminei 

" polarisate. O asemenea lormă de strucrură a masei cu basă sticlâsă abun- 

dentă și cu microlite necomplect individualisate o numesce Roserbzsc/ 

structura vz7rofirică. Elementele separate în acestă masă sunt în general 

mari, așa că contrastul cu masa fundamentală e forte pronunțat. //ag7o- 

clas cu caracterele obicinuite Extincţiunea între 35—45%, deci un bizozunz?, 
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Augit în granule mari sfărimate, ori în secţiuni octogonale cu un pleo- 

croism pronunțat și îngemânări. //fersten numai în câte-va secțiuni forte 
regulate || c terminate cu doma. Magnetiz abundent în masă și ca în inclu- 

siuni în augit și hipersten. Oliviu mai rar. Roca este andesit. CU curs ildă 5 p= 

hipersten cu structura vz7rofirzcă. 

Conclusiune. Tâte rocele de pe Delugan și muntele Bucciniș sunt arde- 

szturi cu piroxen; ambele soiuri de piroxen, monoclinice și rombice sunt 

represintate apr6pe în aceiași Câtime, așa că o separare în andeszturi cu 

augii şi andesituri cu hipersten nu se pote face. Plagioclasul este /adra- 

dor, în câte-va casuri bifozonzt. Structura masei este mai tot-da-una /zza- 

lopilitică cu câtimi variabile de materie sticlosă. 

II 

Rocele din piriul Buccinișului. 

De sub Piatra Calimanilor, chiar de pe graniță, în o altitudine de 1600 
metri, își ia origina pâriul Bucciniș, curgend spre N.E. și versându-se ime- 

diat după eșirea lui din platoul eruptiv la Coverca, în piriul Călimănel în 

o altitudine de 960 m., el străbate deci exact tâtă partea românescă a 

platoului eruptiv, tăindu-l pe o grosime aprope de 6oo m. O deschidere 

așa de colosală, pe o mică distanță și în condițiunile cele mai favora- 

bile de observație, face ca escursiunea pe acest pâriă să fie dintre cele 

mai interesante care se pot face în Calimani. Pe dealul din stânga pâriului 

care se chiamă Prczoru/ Buccruișului, caracterisat ca de obiceiii prin o 

câmă lățită, observăm admirabile zzrase zranusversale, alcătuite din aceleași 

roci ca în Delugan și muntele Bucciniș, desfăcute în straturi și plăci aprâpe 

orizontale. 

Sar părea că ai fost mai multe pânde de iavă, care venind din spre W. 

au înaintat până la diferite depărtări în josul pâriului. In partea dreptă se 

ridică vertical imediat din albia pâriului muntele Buccinișului, în cât mer- 

sul pe acestă parte e aprâpe imposibil. În scurt unul din exemplele cele 

mai tipice a unei văi în o masă eruptivă și pote cea mai proprie pentru 

studiul petrografic al Calimanilor. Cum e de așteptat, trebue să întâlnim 

în acestă vale aprâpe tâte tipurile de roci ce intră în constituția Calima- 

nilor. Rocele porâse, scoriacee, care denotă cum am spus suprafața curen- 

telor periodice se întâlnesc torte des. Tufuri ori alte proiecțiuni vulcanice 

n'am observat nici aici. Pe lângă tipul descris al andeszzului cu pirozen, 

mai întâlnim un tip amestecat al auesizerilor cu piroxen și hornblendă. 

Pe piciorul Buccinișului, în partea superidră, rocele ai acelaș aspect și 

constituție ca în muntele Buccinis; în partea inferidră însă apare tipul 

cu hornblendă. Rocele studiate din acestă regiune sunt: 

3. Coma Piciorului Bucciniş. Roca are același aspect ca cele descrise 

- 
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în Delugan, cu structura porfirică mijlociă granulară. Intr'o masă cenușie 

„se văd cristale mari descompuse și alte mici strălucitâre de zlagioclas, apoi 

granule de piroxen. 

Sub. m. Masa cenușie- închisă, bogată în basă sticlâsă și pulbere de mag- 

netit, este constituită din microlite şi granule mici de augit și /lagioclas. 

„ Flipersten în câtime mai mică, de obiceii înconjurat de o margine ru- 

ginie; se observă și câți-va cristali învăliți în augit. Magner/. Roca este 

deci audesz? cu augit și hipersteu cu structura /ialoprlitică. 

9. Pictorul Buccinișului sub comă. Aspect ca acela descris sub 6. Cris- 
tali mari descompuși de feldspat. In masă se vEd pete mari negre, în mij- 

locul cărora se observă un simbure de augit, ele provin dar din transfor- 

marea augitului. O basă sticlâsă lipsesce aprope complect, plagioclasul e 

bitotunit, augit accesor olivin. Roca este deci un aresiz cu aug, cu struc- 

tura /ialopilitică cu torte puţină materie amorfă. 
10. Părul DBuccinisului în fund. Roca e de culore cenușie-închisă, po- 

r6să, aspră, cu structura neregulată. In masă se ved cristale albicidse de 

plagioclas, granule negre verdui de pirozen și ace negre strălucitâre de 

horblendă. Sub m. masa apare cenușie alcătuită din microlite, opacite și 

basa sticlâsă abundentă. Intre cristale de /lag/oclas se observă frumose sec- 

tiuni cu structura zonară, a căror parte internă se stinge sub un unghii mai 

mic de cât învălișul exterior. Extincţiunea lamelelor polisintetice are în 

general valori mai mari de 35”, deci am avea de aface ci bzzozvyzz7. Augi7 

mai tot așa de abundent ca și plagioclasul, se observă dese îngemânări. 

Extincţiunea || c 30%. Zfpersten subordonat. Olivzu accesori. 

Un element, care apare aici ca noi, este /ornblenda. Ea se presintă rar 

în individi mari regulat mărginiți, de cele mai multe ori numai în fragmente 

neregulate, cu un pleocroismu forte pronunțat galben-brun și brun-închis. 

Tote cristalele de hornblendă sunt înconjurate cu o margine negră mai mult 

sau mai puţin grosă; la fragmentele mai mici se observă numai în mijloc 

un sîmbure brun, restul este în întregime transformat în acestă substanță 

opacă ; nu arare ori se observă fragmente complect opace, ele sunt deci 

în întregime transformate. In locurile unde cristale mari apar ca rupte, nu 

se observă acestă margine opacă; ruptura cristalului este deci posterioră 

nașterei acestei substanțe. Se găsesc însă și individi în stare fragmentară 

înconjurați în întregime de marginea opacă ;, aseștia au fost în stare frag- 

mentară de la început, înainte de a se produce învălișul opac. 

Sub grosisimentul, cel mai puternic, acestă margine opacă se arată ca 0 

masă complect omogenă, așa dar nu constituită din un agregat periferic de 

particule de augit și granule de magnetit. Acestă obzervaţie vine în spri- 

jinul ideiei lui Zzrkel, că cristalele de hornblendă deja formate ai fost al- 

terate la suprafață de magma încă fierbinte, plastică și că marginea negră 

—opacit—nu este alt-ceva de cât un product a acestei acțiuni caustice a 

lavei topite, (A se vedea experiențele făcute de Arz/ur Becker. VUeber die 
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dunklen Umrandungen der Hornblenden und Biotite in den-massigen Ges- 

teinen. Neus Iahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 1883 Ilpag. 1). Dacă acestă mar- 

gine complect compacta a mai fost observată în natură, n'am cunoscință. 

Becker însă spune că în experiențele lui cu cristale de hornblendă ne alterate 

în lave andesitice topite, 4 aq reușit că reproducă împrejurările din natură, 

adică să înconjsre hornblenda cu un agregat de granule negre, c2 a obrinut 

fot-Ta-una 0 margine negră compactă, adică tocmai ceia ce observăm în 

natură la acest andesit de pe Bucciniș. De remarcăt e încă faptul că 

nici unul din numeroșii cristali de augit alăturați nu presintă acestă margine- 

de opacit; causa pâte să fie dublă: ori-că hornblenda fiind mai fusibilă de 

cât augitul a fost atacată de magmă mai ușor, ori că cristalii de horn.- 

blendă sai forinat în alte împrejurări de cât cele-l -alte elemente, 70/22 dz/4 

formati în magma din care a cristalisat augitul. Din cele spuse urmeză că 

roca este un tip amestecat de ardeszzeră cu pirozeu Și andesilură cu augi 

şi Porndleudă cu hipersten subordonat accesor oliviu. Structura /iia/opilz 

Zică bogată în basă sticlosă. 

II. Pâriul Bucciniș în fund. Roca are o culGre brun-roșiatică, cu o 

structură porfirică mijlocie granulară din cele mai pronunțate, așa că ma- 

croscopic am putea să o luăm drept un adeverat porfirit. Secţiunea î în lu- 

mina reflectată brun-roșiatică. 

In masa roșiatică se v&d cristale albe sticlâse de Z/agzoc/as, SI avtule mari 

ori prisme scurte negre-verdi de fzrozeu și ace negre strălucitore de /oru- 

blendă. Sub m. masa apare cenușie-închisă, constituită din basa sticlosă 

abundentă, microlite de feldspat, cristale mari de plagioclas și particule 

negre de magnetit; în tâtă masa se văd răspândite pete și vine brune ca 

rugina. Plagioclas cu caracterile obicinuite. Extincțiunea trece de multe ori 

peste valdre de 33", de unde ar urma că avem de aface cu un bitownit. 

Augit în mare câtime cu pleocroismu șters. /Zornblenuda cu caracterile 

descrise destul de abundent. /fpersten tipic în câtime mai mică de cât 

augitul și mai r&spândit ca și hornblenda. Roca este dar un tip amestecat 

din cele mai pronunțate adică: azdeszz cu auzit, hornblendă și hipersteu 

cu structura /za/ophfică bogată în basa sticlâsă. | 

12. Fâriul Buccinis aprope de fund. Roca e de culre brun-roșiatică 

ceva mai deschis de cât cea de sub 11, porosă, aspră, stricătura neregu- 

lată, structura porfirică, mijlocii granulară. In masă cristale albe de 2/zgzo- 

clas, granule negre-verdi de pirozen şi prisme ori ace SE ue ui de /oru- 

lendă. 

Sscțiunea de culdrea ruginei. :$45 m. masa, în mare parte descompusă 

în o substanță ruginie, bogată în materie amorfă. Plagioclas ; multe cris: 

tale sunt cu totul pline de o substanță amorfă roșiatică de aceiași natură ca 

pete din masă; frumbse secțiuni cu structura zonară, partea internă se stinge 

sub un unghii mai mic de cât învălișul. Extincțiunea între 35%—499, deci 

Ditotunit. Hipersten f. abundent, în cristale mari, ruginite la suprafață ; ma- 
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teria brună roșiatică care îi acopere, străbate prin crăpăturile cristalului. 

Augitul în mai mică câtime de cât hiperstenul, se pote însă aci forte bine 

deosebi de densul fiind că nu e de loc pleocroic, pe când hiperstenul 
arată aici un pleocroismu din cele mai puternice. /fornblendă subordo- 

nată. Roca e un cepges:z ca hipersten, auzit și hornblendă cu structura /ia- 

lopalitică bogată în materie sticlosă. 

13. Pârâul Buccinișul spre gură. Roca e de culdre roșiatică, porâsă, 

aprâpe spongidsă. Intr'o masă de culore hematitei roșii, mată, se văd cris- 

tale albe mici de /laz/oclas, apoi prisme mari, isolate, lungi până la 1 cm. 

„de fzroxen de culdre verde-închis pe spărtura. 

Porii și spaţiurile deșerte sunt tapisate cu o substanță albastră-cenușie 

ori gălbue. Secţiunea de culore roșie. S70 m. masa de culore brun-roșia- 

tică închisă; oprind lumina să cadă deasupra pe placă, ea devine neagră 

opacă. Ea este constituită aprâpe în întregime din substanță amorfă. Spa- 

țiurile deșerte de care masa e pretutindeni străbătută cu contururi rotun- 

dite forte puţin ramificate; substanța care câte odată tapiseză aceste spa- 

țiuri ca O pătură subțire este zsozopă; forte des se observă cristali de 

plagioclas și piroxen intrând cu capetele în aceste spațiuri gdle, păstrându-și 

forma intactă. Acesta e dovada cea mai evidentă că aceste spaţiuri au 

luat nascere posterior cristalelor și anume în timpul pe când lava era încă 

în stare viscosă. 

Gazurile solvite în acestă magmă întâmpinând ast-fel o resistență în 

expansiunea lor spre suprafață ai dat nascere la aceste spațiu:i deșerte. 

O altă conclusiune pe care o tragem din forma spațiurilor, este că lava 

viscâsă la suprafața căreia ele sau format, era in repaos ori într'o miș- 

care forte încctă ; în casul unei mișcări însemnate spațiurile au forme lun- 

gite în direcțiunea curgerei. Unele spaţii mai rmhici sunt umplute aprâpe 

în întregime cu o substanță de culdre brună gălbuie, cu structura radială 

care nu se stinge sub nicolii încrucișaţi. Ea este dar un product secundar 

posterior răcirei. Asupra naturei chimice a masei, ea este în mare parte. 

un oxid de fer provenit din transformarra magnetitului ; ca purtător a 

“acestei substanțe feruginse, însă trebue să admitem un silicat amorf. 

Elementele separate în perioda intratelurică sunt: 

Plagioclas im lamele polisintetice relativ grose. Extincțiunea trece peste 

350, deci un b:fozwyat. Augit în granule mari sfărmate, tipic fără pleocroism 

/lipersten în mai mică cătime, puternic pleocroitic. Magnerit cu înfățișarea 

obicinuită nu se observă; el a tost în întregime transformat în substanță 

roşietică. Roca e un ardesif cu augit și hipersten cu structura v7770firică 
și represintă szrazul de scorii — Schlackenschichte, al unui curent de lavă. 

14). Pîrîul Buccinzs spre gură. Roca e porâsă, aspră în general de coldre 
neagră pătată cu roș, acesta din urmă provine din faptul că porii și spa- 

țiurile deșerte sunt pline cu o substanţă ferugin6să provenită din alterarea, 

magnetitului. In masă fOrte numeroase cristale albe sticloase de feldspaz 
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granule negre verdii de pirozen și ace negre strălucitâre de /ornb/endă. 

Sub m. Masa cenușie închisă este în mare parte alterată; pete și vine brun 

închise o străbat pretutindeni; în o basă sticlesă abundentă se vEd mi- 

crolite și particule negre. 
Părțile constitutive separate în masă sunt: 4/agioclas în table mari, cu 

interposițiuni brun roşietice ca și petele ruginii din masă, numai secțiunile 

mai mică sunt clare. Pe lângă secțiuni din lamele polisintetice numerâse 

se observă și secțiuni simple, apoi secţiuni basice cu frumâsă structură 

zonară, Extincțiunea arată în general un labrador. In câte-va secțiuni basice 

am căutat să măsor oblicitatea stingerei pe (001) resultatul a jos 0 

așa dar un apdesin cu amestecul Ab, An,; în alt cas oblicitatea pe (010) 

a fost — 40 deci un olzgoclas basic cu amestecul Ab, An,. (Rosenbusch 

Microscopische Physiographie 1892 pag. 664). Proba microchimică 'mi a 

dat prisme terminate cu piramide obtuse de Na; Si FI; pe lângă acestea 

însă și cuburi transparente isotrope de KE; Si FI, însă în forte mică cătime. 

(Rosenbusch Op. cit. pag. 227). Din aceste fapte reese că în acestă rocă 

avem de aface cu un plgioclas mai acid, şi cristalii mici simpli aparțin 

probabil la sazzdzz. Augit forte respindit în cristale mari, nepleocroice. 

Hornblendă cu caracterele descrise, abundent. Hzperstez mai puţin de 

cât hornblenda; cristalele apar ca ruginite la suprafață şi în crăpături. 

Magnetit tar. | 

Roca este dar un, andesit cu augit și hornblendă cu hipersten subordonat 

și cu structura /zalopilitică bogată în basă sticlosă. 
15). Pârâul Bucciniș la gură, din bloc. Roca e de coldre negră, compactă, 

cu spărtură plană, cu strălucire puţin grasă ca în un vzzrofir. În masă 

se văd cristale sticlâse forte dese de fzldspaz și granule mari de zirozen 

rari. Sub m. basa sticlâsă abundentă, cu micro'ite și particule negre. In 

apropierea cristalelor mari se pote observa o aranjare fluidală a microlitelor. 

Plagtoclasul. Cristalele mari sunt pline de spaţiuri umplute cu o sub- 

stanță sticlâsă brună. Intro secțiune mare de plagioclas se observă 2 

cristale de augit; el e deci mai vechi. Extincţiunea între 240 — 370 deci 

labrador. Ausit. Ilipersteu abundent: unele cristale sunt înconjurate de augit 

Magnetit în masă și ca inclusiuni în augit și hipersten. Roca este apesiz 

Cu augil și hipersthen cu structura /ialopilitică bogată în basă sticlosă. 

Conclusiuni. Din exemplele descrise urmedă că pe pîriul Bucciniș avem: 

andesite cu augit, andesite cu augit și hipersten și un tip amestecat, apesi? 

cu piroxen și hornblendă în care hiperstenul se pare a da înapoi. Aces? 

din urmă se pare a fi mai vechiă de cât andesiturile pirozenice, Căci nu 

lam întâlnit nici odată în părţile mai superidre a piciorului Buccinișului, 
nici în muntele Bucciniș, ci în albia piriului. Dacă ținem cont de obser- 
vaţiile de sub 14, [aciditatea feldspatului și raritatea magnetitului) ar urma 
că Zupă erupțiunea tipului amestecat mai acid a urmat erupțiunea audesiturilor 
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piroxenice mai basice. Observaţiuni mai de aprâpe în acest sens ar putea 

să ajungă la conclusiuni de cea mai mare importanță în succesiunea în timp 

a lavelor Calimanului. 

III 

Roce din gura Haitei și Caliman Ciribuc. 

Pornind din Negra Șarului în sus pe Negră, după o distanță de 5 km: 

ajungem în capătul Piciorului Smida nou€; ambele maluri ale Negrei sunt 

până aici constituite din deposite eocene. De aici însă intrăm în platoul 

eruptiv; în valea strimtă a Negrei nu vedem de ambele părți de cât pereți 

verticali alcătuiți din bancuri aprâpe orizontale de andesituri. La gura 

Haitei aceste straturi orizontale se arată forte bine descoperite în malurile 

Negrei, tocmai la locul unde este iezetura — așa numitul Haită. — Suind 

de la gura Haitei pe graniță spre Calan Cirzbuc, întâlnim blocuri co- 

“losale alcătuite din roce negre părose. Voi descrie din acestă regiune numai 

un eșantilion luat din aceste blocuri aprâpe de virful Caliman Ciribuc. 

16). Caliman Ciribuc, Sub virf spre gura FHaitei. 

Roca e de colore negrici6să, spongiosă, cu aspectul unei sguri. În masă 

vedem cristale forte mici de plagioclas cu strălucire sticlosă, granule mari 

de piroxen și particule brune de un mineral feruginos. Secțiunea negri- 

ci6să semanată de puncte brun roșietice. S$7b 7. Maca constituită din basă 

sticl6să; care din causă că secțiunea nu este în deajuns de subțire apare 

negră opacă, semănată de pete brune închise. Plagioclas forte abundent, 

în general în secțiuni fârte clare, numai. puține au interposițiuni amorfe 

"de aceiași natură ca masa. Tâte apar constituite din lamele polisintetice 

gr6se. Extincțiunea are valori mari între 35% — 450 deci un bzZozvuz, dar 

și valori mai mari de 450 care ar denota un anortit. Augit tipic, ne- 

pleocroic, în granule mari, ori în secțiuni octogonale basice cu striuri de 

clivagiă după fețele prismei. Ingemânări adesea-ori î forma unei lame 

întercalate între 2 părți cu aceiași orientare optică. 

Colori de polarisațiune forte vii. In cristale se observă inclusiuni amorfe 

sub forme de pete brune, de aceiași natură ca și acele din masă, provenite 

probabil din o transformare a inclusiunilor de magnetit. 

 Magnetitul din causa că masa e negră nu se pote observa. Spațiurile cari 

constituesc porii, ati contururi rotundite ori puțin ramificate; pereţii lor 

sunt goi, ne tapisaţi de nici un product. 

Se observă admirabil cristale de plagioclas intrând de multe ori până 

la jum&tate din lungimea lor în aceste spaţiuri deșerte, aceiași observa- 

țiune pe care am menţionato No. 13. Roca e deci un apestt cu augit 

cu structura vitrofirică, represintă stratul de scorii de la suprafața unui 

„curent de lavă augitică, 
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Din punct de vedere vulcanologic, aceste blocuri de lavă de pe Caliman- 

Ciribuc, care adesea ai un volum de mai mulți metri cubi și î2 caze nu 
putem recunăsce o separare în bancuri, merită să ne oprim puțin asupra lor. 

Suprafața unei curgeri de lavă, din causa unei absorbțiuni brusce de 

căldură la formarea vaporilor cari exaleză la suprafața sa, se răcesce re- 

pede, așa că curentul se acopere îndată cu un învăliș negru de scozze: 

Acestă crustă formeză 6re cum un soiă de sac ori canal în lăuntrul căruia 

lava fluidă continuă încă mult timp a se mișca; din causa acestei mișcări 

crusta formată la fruntea curentului este împinsă și așternută pe supra- - 

fața solului pe care curge lava, pe când în locul si se formeză la capătul 

curentului un noă învâliș de scorii. Din causa acestei necontenite sfări- 

mări, aruncări la partea inferioră a învălișului de scorie de la fruntea cu- 

rentului, acestă parte capătă un aspect din cele mai caracteristice pe care 

Poulet Sorope o compară cu o grămadă enormă de blocuri și bucăți mari 

de cărbuni, cari împinși dintr'o parte sar mișca încet rostogolindu-se unele 

peste altele. Dar chiar învălișul de scorii din restul curentului nu presintă 

mai nici odată o suprafață regulată. Din causa contracțiunilor la sleire, iau 

naștere în acest învăliș crăpături numerose, prin care lava fluidă de sub 

densul, iese adesea-ori afară curgend pe deasupra; blocuriie și sloiurile în 

care învălișul primitiv de scorii a fost desfăcut, sunt împinse în neregulă 

unele peste altele, tocmai cum se întemplă cu blocurile de ghiață de pe 

un fluviă, oprite în mișcarea lor plutitâre de un obstacol. 

In aceste casuri avem de a face cu o altă tormă de lavă sleită numită, 

în nomenclatura germană Blocklava==Schollenlava—lavă în blocuri ori în 

sloiuri (Melchior Neumayr Erdgeschichte Bd. | 1895 pag. 154) 

Aspectul ce'l aii blocurile de lavă augitică de pe Caliman-Ciribuc, for- 

mele lor colțurose în care nu vedem vre-o separațiune evidentă în stra- 

turi, respândirea lor neregulată pe comă, în nici o legătură cu relieful te- 

renului, în fine structura lor spongi6să, ne face a le considera ca pro- 

duse pe loc la partea superidră a unui curs de lavă, în chipul cel din urmă 

descris mai sus, adică ele represintă lava în sloiuri (Schollenlava). 

IV 

Rocele de pe Haita şi pâriul Pănacului. 

Calea cea mai instructivă și tot odată cea mai comodă, pe care o pâte 
urma cine-va pentru a ajunge la «Triplex confinium>, este de la gura 

Haitei în sus pe stânga, apoi pe pirîul Panacului până la gura piriului 

Tăeturei și de aici pe piciorul Muncel. Rocele, pe care le vedem formând 

păreți verticali acestor dou& pârae, ai în partea superidră aspectul deja cu- 
noscut; în partea inferidră însă au un aspect basaltic, sunt desfăcute în 
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bancuri neregulate prin crăpături orizontale şi verticale, de multe ori ma- 
sive. Ca exemple voii descri 2 eșantiline cu acest caracter. 

17. Zlaita pe stâuga la gura piriuluă Răchitis. Roca e de culdre negră 

compactă, fârte dură, stricătura plană, aspect basaltic. In masă se vEd 

secțiuni mici strălucitâre de plagioclas și granule de piroxen mari negre 

„verdui. Sub m. masa cenușie închisă este constituită din basa sticlâsă, mi- 

crolite, granule de augit și opacite. Plagioc/asul în secțiuni în general lim- 

pedi. A4g1f nepleocroic. O/zvrn bine representat. Roca e dar 77 andesi? 

cu augil si olivin cu structura hialopilitică din un agregat de microlite de 

plagioclas și augit, bogat în basa sticlâsă. 

18. Pîrîul Panac, la gura pîriului Tăzturei. Aprpe acelaşi aspsct ca 

precedenta, bate puţin în verde. Secţiunea cenușie verde. Sb 72. masa din 

un agregat de microlite feldspatice și augitice bine individualisate, parti- 

cule negre numerose şi basa sticlosă. P/agioclasu/, în mare parte plin de 

inclusiuni așa că apare forte turbure, este /abrador. Augit tipic, lipsit de 

pleocroism. Magnez. In secţiune se observă o crăpătură umplută cu o 

substanță fibrosă brun-gălbue. Roca e un apdeszz ca aueit cu structura 

Palopilitică. 

Din aceste 2 exemple se vede că avem de aface cu un ap7esf augitze 

curat; presența o/zoiuză ne denotă un tip basic, o transițiune spre basal- 

„turi; posiția geologică singură ar putea să stabilescă dacă în acest cas 

avem de a face cu basalturi ori cu un andesit augitic. Cum se scie ba- 

“salturile sunt incontestabil, mai tinere de cât andesiturile; ele trebue deci 

să se presinte în natură la partea exteridră a acestora; ori-când se pre- 

sintă în interiorul masivului andesitic și la partea inferidră a acestuia ca 

în casul nostru, el trebue să se afle în forme de f/oze ori în formă de 

straturi intrustve==Intrusivlager, între masele andesitice; ;acest fapt însă 

nu se observă în regiunea de care vorbim. Cum am vedut din literatură. 

Srache, Koch, Primics, menţioneză basalturi în Calimani; Zzrhel de ase- 

menea pomenesce de basalturi în Calimani, la Strâmba și valea Bistriței: 

la toți însă e vorba de basa/zuri doleriice, ceia ce nu e casul la noi. În 

literatura mai nou& nu am vEdut pomenindu se de basalturi în Calimani. 

“Intrun timp, când presența olivinei întrun andesit piroxenic, era de ajuns 

pentru a face din acestă rocă un basalt, a fost posibilă confusiunea în 

nume. „Sc/afarzik spune că andesiturile piroxenice din Cserhât, ati fost mai 

înainte descrise de Stache ca basalturi. Din aceste fapte urmeză că pre- 

sența basalturilor în Calimani nu este până acum deplin dovedită. 

V 

: Rocele. de pe coma dintre Pietrele-Roşii și virful Lucaci. 

Urcând de la gura piriului Tăeturei pe piciorul Muncel, ajungem la pi- 

ramida de pe «Triplex confinium». 
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Aici ne aflăm pe suprafața unei terase eruptive, întreruptă de resturile 

altor terase mai înalte. Unul din aceste resturi este virful Pietrele roșii, 

a cărui parie din spre Moldova formeză un părete vertical din straturi 

orizontale de andesituri negre cenușii; sus pe virf aceste straturi se văd 

descoperite alcătuind o suprafață plană ca un soiu de masă; înclinația 

lor este abia de 150 spre Sud. In apropierea Pietrelor roșii se v&d nu- 

merdse resturi de înălțimea de altă dată a platoului eruptiv; unele din 

aceste pârtă numele fârte caracteristic de «Podul de piatră», probabil 

fiind-că poporul în imaginațiunea lui plastică, le-a comparat cu resturile 

unor picidre de Pod. 

Câma care legă Pietrele roșii cu virful Lucaci are de asemenea carac- 

terul unei terase escarpată spre basenul Negrei. In virful Lucaci ande- 

siturile sunt desfăcute în plăci, așezate aprope orizontal. Priveliștea cea 

mai întinsă și cea mai mărcță asupra estremității nordice a Calimanilor 

și basinului Dorna-Negra, o avem de pe virful Pietrelor roșii și din vîrful 

Lucaci. Spre Sud Pietrosul, pe linia despărțitâre a apelor între Mureș 

și Bistriţa, domină regiunea; spre Nord-West și Nord, se deschide în în- 

tregime basenul Dornei cu Dorna-Candreni. Spre Est privim ca într'o pa- 

noramă în escavațiunea Negrei. 

Rocele adunate din acestă regiune au aspecturi forte diferite; ceia ce 

e mai interessant însă este că pe lângă tipul andeszzurzlor cu pirozen, 

Zocmaă aici în partea superioră a masei andesitice întâlnim modificatiunea 

propihtică cu hornblenda verde. 

Exemplele următâre ne vor da o idee de constituția petrografică a a- 

cestei regiuni pitoresci. 

19. Viful Fietrelov rosii. Roca este negră cenușie, porâsă, aspră, cu 

stricătura neregulată; sub lupă apare cu o structură porfirică fin granulară. 

Porii sunt umpluți ori tapisaţi cu o substanță gălbie. „Sz/ 7. Masa e con- 

stituită din o basă sticlâsă negră, microlite nu se pot observa. P/aozo- 

clasul ocupă cea mai mare parte din suprafața secțiunei;, mai tote cris- 

talele sunt pline de inclusiuni sticlose, numai o zonă  esteriră rămâne 

mai tot dea-una clară; de multe ori se observă o disposiţiune zonară a 

acestor înclusiuni, de unde trebue să conchidem la periode alternative 

mai repedi și mai încete în crescerea cristalelor. Azg;z în granule mari și 

prisme scurte, și în fragmente mici respindite în masă. Pleocroismul nul. 

Porii se arată cu totul umpluţi ori tapisați cu o substanță brun sgălbie, 

birefringentă, care sub un grosiment mai puternic arată o structură «fin 

fibrosă»; probabil că avem de aface cu un product posterior de natura 

unui zeolit. Roca e dar un arest cu augit cu structura vitrofitică, ca 

și acel descris sub No. 16 din Caliman Ciribuc, deci represintă de ase 

menea stratul de scorie. 

20). Sub vârful  Pietrelor roșii între acestea și Triplex confinitum Acesta 
este roca cu7z0să, p? care am veEdut-o în literatură că o descrie 7. A/7/ 

SAC 
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deja din 1854 la «Triplex confinium» și pe care o vedem menţionată în 

opera lui Zirkel/ (Vol. II pag. 613). «Am Fuss des Berges Piatra ros, 

" lavaartig, vâllig porâse Lagen wechseln horizontal mit ganz dichten» ; o 

asemenea alternanță de lavă porâsă și lavă compacză nu se observă însă; 

„ tâte straturile sunt în diferite grade porose. Vre un mineral verde (a/ofanu/ 

lui Ah), care ar tapisa spațiurile deșerte din rocă, nam observat. 

Roca e de coldre ncgră, spongiosă ori mai bine cavernosă, cu aspectul 

cel mai pronunțat de scorie care ni-l putem închipui. Spaţiurile deșerte 

nu sunt dintate în o singură directiune (direcțiunea curgerei) ci aă forme 
ramificate în diferite direcțiuni, de unde trebue să coichidem 7 o s/zire 

subită a suprafetei unui lac de lavă, aşa dar avem de aface cu Blocheaza, 

formată pe locul unde o găsim. Pereţii spațiurilor snnt tapisați cu o peliță 
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tg, „subțire cenușie închis. In masă se văd numai cristali mici de plagioclas. 

. „Sub m. Masa din basă sticlâsă negră. Plagzoc/as cu caracterele obicinuite; 

: extincţiunea ar denota un /abrador. Se observă și secțiune simplă fără 

j lamele polysintetice, ori cu structura zonară; la acestea din urmă obser- 

_ văm și aici o diferență în valdrea extincţiunei între părțile interne și externe 

Augit abundent; unele câmpuri din secțiune apar în întregime numai din 

fragmente de augit. Inclusiuni de magnetit în augit nu se observă. Roca 

„e un andesit cu augit cu structura vitrofirică, represintă stratul de scorii 

sleit pe loc. 

21). De pe coma între « Triplez confinium» şi Lucaci. Roca are O color e 

roșie cărămidie, este porsă, aspră. 

In masa roșie se văd cristali albi, stecloși de plagioclas și granule negre 

isolate de piroxen. Aspectul este aprope acelaşi ca la roca din piriul Buc. 

ciniș descrisă sub 12. S4 m. se vede o masă brun-roșietică, care în lumina 

„reflectată apare negră. ZYagzocias în secţiuni limpedi. Azgi/ în granule 

mari și mici fără pleocroism. /fersten rar, în cristali transformați la su- 

_ prafață în o substanță de coldrea ruginei. Asupra naturei chimice a masei 

se pote spune că e mai în întregime de natură feruginâsă. Roca e dar 

un andesit cu augit și cu hipersten subordonat, cu structura probabil 

vitrofirică; represinta de asemenea o scorie. 

22), Coma între «Triple confinium» şi Lucaci. 
Este pote roca cea mai interesantă din tote cele descrise până acum; 

„avem aici de aface cu o modificațiune propihlică a unui andesit. Intr'o 

masă compactă de culdre deschisă bătînd în verdiii, se ved cristale mici 

descompuse de plagioclas, și forte numerâse prisme și ace negre stră- 

ape 

Ea 

a E Cea 0 OR a 

Ce 

„ lucitâre de hornblenda, ceia ce dă rocei o structură porfirică din cele 

„mai pronunțate. 

Sub m. masa este în întregime holocristalină, constituită din un agregat 

„de microlite şi cristale mici de plagioclas, și granule de piroxen. 

Plagioclasul este labrador ; se observă părți sticlâse cu totul negre. în- 

„ conjurate: numai cu un înveliș subțire de feldspat. /fornblenda apare în 
i 4 
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secţiuni cu o coldre ga/beu verde ori brun găltie, cu un pleocroism forte 
puternic. O zonă opacă, cum am descris în urmă sub 10, la roca din 

pîriul Buccinis, nu am observat de cât la un singur cristal și acolo f6rte 

puţin desvoltată. Acestă hornblendă se apropie deci de așa numita /Zo74- 

Blenda propilitică Roca este deci un andesit cu hornblendă cu structura 

mască /z0/ocristaliue, cu înclinație spre un facies propilitic. 

Asemenea roci cu transițiuni spre așa numitul propilit sunt comune în 

munții Rodnei, cum se vede din descrierile lui Aoc/, Doelter etc., după 

cum m'am putut convinge din inspecțiunea eșantilnelor din munţii Rod- 

nei aflate în colecțiunea din Hofmuseum, asemenarea perfectă a unora 

cu roca de care vorbim nu lasă nici o îndoială. Un propilit care să în- 

trunescă tâte caracterele date de Zzr/e/ neaperat că nu avem aici. DDoe/zer 

a arătat deja din 1880, că între rocele Transilvaniei se găsesc fârte 

puține care ar întruni caracterele propilitului lui Z:742. Un alt fapt demna 

de remarcat este că acestă rocă se presintă la partea superidră a maselor 

andesitice, ceia ce nu lasă nici o îndoială asupra chestiunei că 7 poze fi 

mai vechii ca andesitul. 

Cum se scie, sa afirmat de mulți că flozz/z mefalifere de la Nagyag, 

Kapnik etc. staă în legătură cu piropilitul. Despre acestă chestiune voii 

vorbi mai de aprope la urma acestui studiu. 

23. Vârful Lucaci. Roca are aspectul și constituțiunea Si ba Delugan. 

Este separată în plăci subțiri, compactă, de culdre cenușie, bătând puţin în 

verde. In masă se v&d numerose cristale descompuse, albe de feldspat și 

secțiuni strălucitâre cu striurile plagioclasului, apoi granule verdi de piroxen. 

Sub m. Masa cenușie închisă, e constituită din o basă sticlosă în mică 

câtime, din un agregat de microlite de feldspath și granule mici de augit 

și opacite. 

Plagioclasul este bilowuiț. Augitul în numerâse secțiuni. Zizpersten bine re- 

presentat. Maguezi/ mai ales ca inclusiuni în aagit și hipersten.. Roca este 272 

andesit cu augit şi hipersten cu structura hialopilztică săracă în basa sticlosă. 

Couclusiune. Din exemplele aduse resultă că pe câma dintre Pietrele- 

Roșii și muntele Lucaci, avem representate: andesizuri cu augit, andest- 

fură cu augit și hipersten Şi andesit cu hornblendă în modilicațiunea propi- 

litică. Din punct de vedere vulcanologic avem de a face cu ambele forme 

de lavă: stratul de scorie și lavă compactă. 

VI 

Andesitul de pe Piciorul lat și raporturile lui cu depiositele paleogene 

din basenul Negrei. 

Din câma Calimanilor și dintre Pietrele roșii și muntele Lucaci se co- 

bOră în basenul Negrei culmi muntose scurte, numite ziczore; suind pe 

iau Au 4 alin Asii anii casbintaaa 
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„ori-care din aceste picidre ajungem fără întrerupere pe culmea muntâsă 

cea mai înaltă din regiune. Tote aceste picidre sunt caracterisate prin 

come late, aprope plane, și se termină abrupt spre basenul Negrei. Am 

amintit deja în partea generală, că aceste picidre nu represintă diferite 

curente de lavă care pornind din o gură vulcanică centrală sar fi răspândit 

radial în basenul negrei. Ele nu sunt de cât resturi din un platou erup- 

tiv, a cărei margine a fost rosă de ape. Unul din aceste picisre este P7- 

ctorul lat, care pornind din coma muntelui Lucaci, se cobâră în direcțiunea 

W.—E. spre piriul Pricobenilor, în fața dealului lui Măganu, unde se ter- 

mină cu o pantă repede. In piriul Pricobenilor sub virful Măganului ni 

„se presintă o deschidere din cele mai clare unde putem observa raportu- 

rile dintre masa eruptivă și straturile terțiare vechi, ce constituesc cea mai 

mare parte din basinul Negrei. Secţiunea alăturată (Fig. 3) dusă din virful 

"Lcaci în dealul Măganu ne dă o ideie de aceste raporturi. Cum se vede 

Mal ful 
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Fig. 3. 

“lavele andesitice s'a reversat paste aceste deposite terțiare vechi, nu Jc-aă 

ş străbătut. Lavele trebus dar să fie mai tinere de cât dânsele. Anlesitul de 

de pe Dealul lat este separat în plăci subțiri, ori în straturi înclinate puțin 

spre E. Din punct de vedere petrografic avem de aface cu un tip impor- 

tant al andesitului cu piroxen în care piroxenul rombic aparține la bronzit. 

„24. Piciorul lat, mișlocul comei. Roca are structura porfirică, mijloziă gra- 

“nulară; într'o masă compactă cenușie bătând puțin în verds, se văd cris- 

tali mici de plagioclas și prisme mari scurte negre-verdi de piroxen. :S45 

m. Masa din basa sticlosă cenușie, microlite de feldspat și pulbere de mag- 

netit. P/agioclas cu caracterile obicinuite, se pare a fi labrador. Azgzz în 

cristale mari. Extincțiunea până la 50%. Bronz:f. Pentru recunoscerea acestui 

mineral m'am servit de diagnosele date de F. Bzckz (Ucbsr die Unter- 

“ szheidung von Augit unl Bronzit in Diinnschtiffen. Min u. Petrozr. Mit- 

theil V Bi. 1883 pag. 527).In preparat se vede o secţiune basică aprâpe 
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pătrată formată din (100) și [o10) cu colțurile truncate de (110). Acestă 
secțiune se arată în lumine polarisată paralelă gălbie-deschis. Ord. I. Extinc- 

țiunea după laturile patratului. Pleocroismul puternic. Neapărat că un exa- 

men mai amănunţit în lumina polarisată convergentă ar putea că stabilâscă 

mai de aprâpe rolul acestui mineral în andesiturile piroxenice din Cali- 

mani. Roca este dar zu andesit cu augit și bronzit cu structura paie 

Jitică. 

Cum am amintit în urmă prof. /. Becke menționeză andesituri cu augit, 

care conţin bronzit, în muntele Lucaci, Piatra Dornei, Timău (în apropierea 

Pietrelor roșii) etc., în unele varietăți, spune Bzckz, augitul dispare mai 

cu totul și remâne un andesit cz bronz curat. 

Resumat asupra vocelor descrise în Calimani. Din exemplele descrise 

putem clasifica rocele din Calimani cum urmeză: Ar, 

|. Zipul andesiturilor cu pirozen care domineză aprâpe singur în totă 

regiunea. In acest tip distingem: 1) ApZes:fe cu augit (Pic. Buceiniș, Ca- 

liman Ciribuc, Panac, Pietrele roșii). 2) Andesize cn augit şi hiporstenu 

forte respîndite, 3) AnZesize en /ipersten și augit rari, 4) Andesite cu augit . 

“si olivin (Faita) și 5) Andesite cu auzit și bronzit (Dealul Lat). 

II. Zipul andesiturilor cu hornblendă în modificația propihlică rar 

(Triplex confinium). 
III. Zz4/ amestecat din andesituri piroxenice și andesituri cu  hornblendă 

basaltică (piriul Bucciniș). Acest tip se pare a f cel mai vechi; pe sa 

andesitul cu augit se pare a fi închis erupțiunea, 

Virsta geologică a erupțiunei andesiturilor în Carpaţi. 

O chestiune de mare importanță geologică, pe care trebue să o discutăm 

mai de aprope, este aceia a periddei de erupțiune a andesiturilor. In 

basinul Negrei ne lipsesc raporturile stratigrafice, din care am putea să 

determinăm mai de ap:6pe acestă peri6dă geologică. Cum am veEdut în 

urmă (fig. 3) masele andesitice se suprapun depositelor palaeogene din 

basinul Negrei. Aceste deposite însă după cum voi arâta altă dată aparțin 

la orizontul cu Vymmulitis perforata, deci la partea mijlocie a eocenului 

(Etajul arisian), o parte din aceste deposite însă este probabil că aparție 

la un orizont mai supetior din eocenul superior (Etajul bartonian) ori 

din partea inferidră a oligocenului (Etajul liguric — straturile de Hoja, 

Koch). Un alt fapt, pe care îl constatăm în basinul Negrei, este că în 

conglomeratele palaeogene nu întâlnim nicăeri bucăți. de andesit ori alte 

producţțiuni vulcanice în legătură genetică cu andesiturile, ceia ce ar fi i 

trebuit natural să se întâmple în casul când masele andesitice ar fi format „AR 

țărmul mărei în care sai depus aceste straturi. Din aceste. fapte urmeză 

că eruptiunea andesiturilor cade în o periodă mai tînără de cât paiacogenul, 

A Dir NC n e MAI 
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_ Faptele observate aiurea în Carpaţi ne vor ajuta să determinăm și mai 

de aprâpe acestă periodă geologică. 

Să considerăm întâiu faptele din masa /largzza-Caliman. Cum se pâte 

vedea pe ori-ce hartă geologică a acestei regiuni masa Hargitei este în- 

conjurată la West și Est în totă întinderea sa de o puternică formaţiune 

de diferite producte vulcanice ca: tufuri, breci, conglomerate, etc., care 

tâte la un loc sunt în general cuprinse sub numele de tufuri trachytice (1). 

Un studiu mai serios a acestor producțiuni vulcanice lipsesce până acum 

" aprâpe complect, în cât nu este de loc stabilit dacă tâte aceste tufuri 

sunt în legătură genetică cu andesiturile Hargitei, adică aparțin la aceiași 

peri6dă de erupțiune ca și dinsele. O parte din aceste tufuri sunt tufuri 

trachitice adevărate, și represintă probabil resturile unui învăliș vulcanic 

mai vechii peste care sau revărsat lavele andesitice; altele sunt tufuri 

- andesitice quarțifere = tuluri dacitice = așa numitele Pa//a, care aparții 

la o periddă de erupţiune de asemenea mai veche de cât a andesiturilor, 

o altă parte în fin=, cum ar urma din descrierile lui Herbich, sunt tuluri 

andesitice propriă dise și stai deci în legătură genetică cu andesiturile 

Iargitei. 

Herbich (2) spune că «<tufurile trachytice» care stai în legătură cu erup- 

țiunea andesiturilor, aparţin în mare parte la etajul pontic = straturile cu 

„ congerii, o parte dintrinsele însă aparțin și la etajul sarmatic. Cum se 

„scie aceste «straturi pontice» din țara Secuilor. sunt bine representate în 

Sudul masei Hargitei, în marginea Westică a basenului din Comitetul 

Iăromszek (trei scaune) și între Carot și Perșani în valea Oltului. Ele conțin 

“abundente straturi de lignit și de aceia se mai numesc şi formațiunea cu 

lignit — Lignitbildung. 
La Estul masei Hargitei ele sunt representate în câte-va locuri, în formă 

de pefici umplând concavitățile șisturilor cristaline, precum la Borsek, 
Bilbor etc, 

lu multe din aceste localități, depositele cu lignit alternă cu tufuri an- 

desitice proprii dise, care pe une locuri conțin chiar fosile pontice. Cer- 

cetările mai noui însă au dovedit că acestă formaţiune cu lignit, aparține 

nu la etajul pontic ci la etajul levantin =— straturile cu paludine, deci la 

partea superidră a pliocenului (3). Din aceste fapte ar urma deci că erzp- 

Hunca andesiturilor, care a dat nascere Hargitei, a început da finea  mM10- 

Cenului, în Sarmatic, si a durat până la finea pliocenului. | 

(1) A se vede: harta geologică de Herbich. «Das Szeklerland» şi harta geologică 

“a Ungariei din 1897. Scara 1 milion, 

(2) Ilerbich. Szeklerland. pag. 262, 295—297. 

(3) Lârenthey. Ueber die geologische Verhăltnisse der Lignitbildung des Szek- 

“ lerlandes. Ertesită. 1895 şi N. Andrussow. Einige Bemerkungen iiber die jungtertiăren 

„ Ablagerungen Russlands und ihre Beziehungen zu denen Rumâniens u. Oesterr-Un- 
garns. Dorpat. 1897, pag. 17, 
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La extremitatea Nordică a Calimanilor, Aro Koc/ |1) menţioneză la 

Borgo-Prund, bancuri de tuluri dacitice şi deasupra tor tufuri și breii 

andesitice, care conţin straturi de lignit în tocmai ca la Bilbor și Borsek. 

Spre Dorgo-Maroseni și mai departe la Nord până în Rodra dominedă 

gresurile aquitaniene (oligocen superior) care conțin lignit și sunt în forte 

multe puncte străbătute de andesit. Din aceste fapte resultă dar că ande- 

siturile sunt mai tinere de cât aguitanianul și de cât -tufurile dacitice. 

In Maramureș, în valea Iza, Johann Băck/, (2) arată că tulurile dacitice 

sunt înfercalate. în formatiunea saliferă, şi conţin numerose genuri de 

foraminifere care se întâlnesc și în argilele și marnele salifere de la Maros- 

Ujvar. Aceste tuluri aparțin deci la formațiunea saliferă miocenă. Con- 

glomerate și brecii de andesit sunt numerose în acestă ftegiune. Aceste 

andesituri sunt cenușii ori roșii și după determinările lui Schatarzik sunt 

andesituri cu amfibol, ce conţin biotit și andesituri cu amfibol și hi- 

persten. Nici o urmă însă de aceste conglomerate și brecii andesitice nu 

se întâlnesce în formațiunea saliferă, de unde Bâckh conchide că erpriunea 

andesiturilor a avut loc la finca etajului al 2-lea mediteran ori. pole 

Chiar în Sarmale. 

In comitatul Szilagy, Ao// 7. hp (3) ceri a puri] dacitice Ar [e 

al 2-lea etaj mediteran, iar tufurile andesitice în sarmatic. 

B. von Inhey (4) arată că la Nagyây diferitele trachituri descrise de au- 

tori ca: Giiinstein, propilit, dacit, andesit, ete. acoper depositele medite- 

7ane Şi se găsesc ca bucăți rotunjite lvând parte la constituțiunea con- 

glomeratelor sazmazzce, de unde conchide că erupțiunea peneipară a acestor 

roci a avut loc la finele zeogerulzi. 

Josef Szabo [5) arată că la Eisenbach în apropiere de Sa în Car- 

paţii nordici, erupțiunea andesitului cu augit cade în ferz0da sarmarică 

pe când a andesitului cu amfibol în etajul mediteran. Interesant este încă 

faptul pe care îl constată Szabo, în acestă localitate că riolitul—liparit 

(biotit-ortcelas-quarz-trachit) este mult mai vechii de cât andesitul, căci 

tufurile lui conțin PVarppzudites 7ntermedia așa dar aparțin la eocenul su- 

perior. 

(1) Ant. Koch. Geologische Beobachtungen în Siebenbirgen. Fâldtani kozI. 1893 

No. 1—3 pag. 86. 

(2) Johann Bockh, Daten zur lenntniss der geologischen Verhăltnisse im oberen 

Abschnitte des Izathales. Mitth. aus dem lahrb. der kgl. ung. geol. Anstalt XI, Bd: 

1 Heft. pag. 87 şi 66. | 

(3) L. Roth. v, Telegd. Studien in erdălfuhrenden A blagerungeu Ungarns 1 Um 
gebung von Zsib6 im Comitate Szilăgy. Mitth. aus dem Iahrb. der Kgl. ungar geol. 

Aust. XI Bd. 5 Heft. 1897. 

(4) B. v. Inkey. Nagyâg und seine page fe săl Referat in A Iahrb. 1886 

l E 422, 8 

(5) losef Szabo. Das Verhăltniss der Numuliten formation zum. Trachyt bei Eli ee 

bach. Făldt. Kozl. IX. 1879 pag. 442. 
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„Pr. Scha/arsik arată că erupțiunea andesiturilor piroxenice din munții 

Cserhăt, a avut loc imediat înainte de depunerea sedimentelor etajului me- 

diteran superior și după depunerea etajului mediteran inferior. Tufurile 

riolitice sunt și aici mai vechi de cât andesiturile (1). 

Din tote aceste fapte reese că erupriunea andesiturilor în Carpati a în- 

ceput în a doua jumătate a miocenului și a durat pole şi în pliocen Asu- 

pra virstei relative a dileritelor tipuri de andesit sunt până acum puţine 

cercetări în acestă direcțiune. In genera! se admite că andesiturile cu am- 

„fibol ar fi mai vechi de cât andesiturile piroxenice (Zirkel). Herbich (2) 

arată că: andesiturile cu biotit și amfibol, mai acide de pe lângă Biidos 

sunt mai vechi de cât andesiturile basice cu augit, de Gre-ce sunt străbă- 

tute de aceste; andesitul cu amfibol și augit este de asemenea mai vechiii 

de cât andesitul augitic. Acest din urmă tip se parea fi închis erupțiunea 

andesiturilor. După acestă periodă a urmat erupţiunea basalturilor, care 

după Herbich a început în pliocen și a durat până la începutul epocei 

diluviale. 
Dacă considerăm timpul cu măsura obicinuită în geologie, vedem din 

faptele arătate că puternica activitate vulcanică, care sa desfășurat în Car- 

pați în epoca terţiară, a durat până întrun timp nu tocmai mult în urma 

epocei actuale. Exalaţiunile de vapori sulfuroși în solfatara de la Biidos, 

la extremitatea sudică a Hargitei, repeţitele cutremure de pămînt în Estul 

Transilvaniei, isvorele cu CO, care se continuă aprâpe pe o linie la Estul 

Hargitei începând de la Dorna, prin Borsec și până la Tușnad și Mahnas 

în Sud, sunt semne că acestă activitate vulcanică are răsunet încă și astădi. 

Legătura între filonele aurifere din Carpaţi şi propilit. 

Andesitul cu hornblenda de la «Triplex confinium» pe care lam descri- 

sub No. 22, presintă, cum am vEdut, 6re care caractere spre o modifica 

țiune propilitică. Se admite însă în general că filânele aurifere din regiu- 

nile neovulcanice ale Carpaţilor, cum se scie cele mai bogate din tâtă Eu- 

ropa, sar presenta mai tot-da-una în propilit. Fiind-că din punctul de 

vedere practic acestă chestiune are cea mai mare importanță, am credut 

„de nevoe, din literatura care mia trecut sub ochi, a face un mic resumat 

asupra ei. 

Baron v. Richtofen (3) in studiele sale asupra rocelor neo-vulcanice din 

Carpaţi observă că la Verespatak, Nagy Banya, Schemnitz, Nagyâg, etc. 

filonele de metale nobile sunt pretutindeni legate cu presența Griinnstein- 

(1) Fr. Schafarzik  Piroxen-andesite des Cserhat. Mitth. aus dem Iahrb. der kgl. 

ung. geol. Anst. IX, Bd. 1895, pag. 359 și fig. 1 pag. 201. etc. 

(2) Herbich. Op. cit pag. 343. 
(3) Freih. v. Richthofen. Studien aus den ungarisch-siebenbiirgischen Trachytge- 

birge. Jahrb, der k. k. geol. Reichsanst. 1860 pag. 213—214 și 98—99. 
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trachytului și a riolitului. Cum am vădut în urmă, riolitele aparțin după 

Richthoten la o peridă de erupțiune mai nouă de cât a Griinnstheintra- 

chytului; prin redeschiderea activităței vulcanice legată cu erupțiunea acestor 

riolite, ai luat nascere în cele l-alte roci trachytice mai vechi crăpături nu- 

merâse. MWumal crăpăturile . (Spalten) din Griiunsteintrachy 7 fîusă ai fost 

umplute cu filone de minerale aurifere și arginhfere. 

Stache (1) admite cu forte mici modificațiuni acestă ideie a lui Rich: 

thofen. 

In 1877 veneratul mei prolesor Eduard Suess [2) confirmă observa- 

țiunea lui Richthofen, arătând că precum în vestitele mine aurifere și ar- 

gintifere (Comstockgang) din Nevada în America Nordică, așa și în Car- 

pați filonele aurifere sunt pretutindeni în cea mai strinsă legătură cu pro- 

pilitul. Chiar modul de presență a acestor  filâne, mai ales la celor de la 

Schemnitz, este aceleași ca și în America Nordică. Precum în Colorado 

metalele nobile sunt pe unele locuri legate cu telurul, așa și în Carpaţi. 

Aceste filâne trebue să vie de la forte mari adâncimi și cu crescerea adân- 

cimei trebue să crescă și conținutul lor în aur. Pentru a sprijini acestă 

idee Eduard Suess (3), în tantasiea'i cunoscută, pornesce de la faptul că 

precum în sisiemul planetar corpurile cele mai grele sunt cele mai aprâpe 

de centrul sistemului, pe când cele mai ușore plutesc în alară de zona 

asteroidelor, tot așa și în s6re și însuși în sfera pamântului, corpurile 

cele mai grele trebue să fie îngrămădite spre centru. Faptul că cele trei 

metale grele: iridium, platina, și aurul, cu o ponderă specifică aprâpe de 

dou€ ori mai mare de cât a ori-cărui din cele l-alte metale (cu excepţiune 

de mercur) se găsesc așa de rar la suprafața pămîntului, nu este dar un 

fapt întâmpl&tor, ci își găsesce explicarea în teoria de mai sus. Aceste 

metale grele trebue să vie de la forte mari adâncimi, ele trebue să fie în 

general asociate cu roci basice, despre care se admite că vin de la acân- 

cimi mai mari de cât rocele acide. Rocele cele mai basice, cari au ajuns 

la suprafața pămîntului sunt însă fără îndoială peridotiturile; ele trebue deci 

după profesorul Suess să fie des asociate cu metalele grele. Din faptele 

aduse în sprijinul acestei idei geniale menționez câte-va. 

In Ural (Nijni-Tagit! platina, iridiul și acul se presintă asociate ; e deci 

[orte probabil ca ele să fi aparținut primitiv la același strat de magmă 

din interiorul pămîntului. In acestă regiune se găsesce de multe ori platina 

asociată cu serpentina și Daubrce a dovedit că platina din Urali a fost 

primitiv cuprinsă într'o rocă cu totul asemenea cu meteoritul cădut la 

1515 la Classigny in [aute-Marne. Acest meteorit însă nu este de cât 

„un peridotit (dunit) constituit din olivin și cromit. (uz cuprins în ser 

(1) Stache. Op. cit. pag. 98. 

(2) Eduard Suess. Die Zukunit des Goldes. 1877, pag. lire 

3) Eduard Suess, Op. cit. pap. 76—89, 
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fentină s'a observat în Uralii sudici, în Val Corrente în apropiere de Genua 

etc. In Costa Rauge (California) crăpăturile umplute cu /loze de mercur 

sunt de asemene în serpentină. 

i In timpul din urmă sa dovedit că și amantul este în striusă legătură 

cu peridotiturile; ca esemp!u aduc faptul că Greccia diamautifera — blue 

Ă ground din Africa sudică nu este de cât un peridotit constituit din: olivin, 

j biotit, diallag, bronzit, augit, cromifer, titanit magnetit și perowskit (1). 

Am făcut acestă digresiune pentru a arăta imoortanţa ce pot să o aibă 
; peridotiturile în Carpaţi. Petrografii noștrii, profesorul /. Jfrazec și G. 

o M- Murgoci, aă făcut anii din urmă cercetări de mare importanţă, stiințilică: 

Ei au arătat că o mare parte din serpsntinele arcului carpatic cuprins 

între Dunăre și Olt sunt de origină eruptivă. 

Numai puține din aceste roci par a-și avea origina în o transformare a 

__ amfibolitelor; tâte cele alte derivă din roci forte basice și în special din 

peridotite piroxenice (2). 
Propilitul în care se află filonele aurifere în Caipaţi și Nevada este 

asemenea o rocă basici. Crăpături umplute cu filâne metalifere, pot 

„însă să ia nașcere în ori ce rocă din vecinătatea propilitului; acesta nu 

ar infirma de loc ipotesa lui Suess. Acestă ipotesă presupune numai o 
j 

legătură genetică între materiile eruptive, cari ai dat nascere unei roci 
E . 3 Al y u CE ANI Ş SI „ basice și între metalele grele cari ai umplut crăpăturile. Să vedem acum 

A întru cât observațiunile ulteriâre aă confirmat acestă legătură. 
j In 1880 C. Doelter (2) arată că în Transilvania filne metalifere se 

„găsesc nu numai în propilitul în sensul lui Zirkel ci și în alte andesituri cu 

 amfibol. Dacitul de la Kirnik (Vârâspatak) cuprinde filâne aurifere. 
B. v. Inkey arată că la Nagyag filânele aurifere sunt cuprinse într'o 

rocă care de diferiți autori a fost descrisă ca: Griinnstein, propylit, dacit 

și andesit, cum vedem tot întrun andesit cu hornblend. Modificaţiunea în 

Griinnstein ori propilit se arată mai cu semă în părţile mijlocii și mai 

profunde a masei andesitice și causa ei trebue căutată după lInkey în 

" adâncimele vetrei vulcanice; pote represintă cea din urmă revărsare mai 

basică, «einen letzten basischeren Nachschub» de cât a lavelor de la în- 

ceputui erupțiunei. [te aceste varietăți de «Trachyturi» sunt însă din 

tote punctele de vedere așa de strâns legate între dînsele, în cât trebuesc 

socotite ca aparzinind la una și aceiaşi periodă de eruptiune. Stelzner însă 

„(DD R. Scheibe. Der Diamant und sein Vorkommen. Naturwissenschaftliche Wo- 

chenschrift XI Bd. 1896, pag. 452. 

(2) L. Mrazec. Contribuţiuni la Studiul petrografice al Carpaţilor de Sud. Anuarul 

| museului de geologie. 1894, pag. 42—52. 

îi LE L. Mrazec et G. M.-Murgoci. la Webrlite du note Ursu. 1897. 

„ G.M. -Murgoci. Les Piti ate des Urde Muntin et Găuri. Anuarul Museului de 

fe ologie pe 1895. 

(3) C. Doelter. Ueber das Vorkommen von Propilit u. Andesit in Siebenbirgen 

Min. u. Petr, Mi II Bd, 1880 pag. îi 
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este de idee că modificațiunea în Griinnstein stă în cea mai strânsă le- 

gătură cu filonele metalifere; ea a luat nascere în timpul umplerei crăpă- 

pe cu filOne, nu a preesxistat acestora după cum admite Inkey (1). 

„ Schafarzik (2) represintă ideia că impregnațiunea cu minerale me- 

sai și filnele metalifere nu sunt restrânse numai asupra modificaţiunei 

propilitului. 

Din tote aceste observațiună reese că mai pretutindeni în Carpati fi- 

onele aurifere sunt vestriuse în andesiturile cu hornblendă. și câte odată 

st în dacite. Andesiturile cu piroxen se arată în genzral sărace în ast Jel 

de filone. it 

TUFURI TRAHITICE 

I. Tufurile trachitice de pe piriul Drăgoesei. 

In studiul asupra depositelor cretacice de la Glodu am amintit, că pe 

stânga piîriului Drăgoesci, începând dz la gura piîriului Ciatircanilor în sus 

și până în piriul Călimănel în Păltiniș, se continuă în direcția Nord-Sud 

o bandă îngustă de tufuri trachitice, cari se razimă pe şisturile cristaline 

din marginea Westică a Dealul Drăgoesci, iar la West se alipesc de masele 

andesitice din Deluganu, după linia de ruptură Câ/zmâănel-Drăgozasa. Ace- 

leași tufuri le-am întâlnit și sub culmea delului Glodului, spre Nord de 

isvorul piriului Păstinăresci, rezemându-se de aseminea pe șisturi cristaline 

și pote pe o mică întindere și pe marginea de Est a depositelor cretacice 

de pe piriul Glodului. Întinderea acestor tufuri trachitice am căutat a o 

representa pe schița geologică alăturată la studiul amintit, după datele câte 

le-am avut; este însă forte probabil că pe Dealul Glodului și în general 

pe marginea vestică a masei cristaline, aceste tufuri să fie mult mai r&s- 

pândite. In cele ce urmeză me voii ocupa mai de aprope de aceste roci. 

1. Zufurile trachitice de pe piriul Drăgoesei. In marginea de West a 

piciorului Florenilor şi a piciorului Zobanului, aceste tufuri se ved forte 

bine descoperite; ele se razimă aici în Sud pe caleșisturi, iar ceva mai la 

Nord pe Zoban, pe micașisturi. Aședarea lor e în straturi orl bancuri puțin 

înclinate. Cum e de așteptat, printre tufurile propriii dise provenite din ce- 

nușă vulcanică, se găsesc amestecate bucăţi mici și blocuri de trachit ade- 

verat, provenite din solidificarea magmei trachitice. Ca exemple voiu da 

(1) B. V. Inkoy. Nagyig Fâldtanics Binyiszati Viszoayai 1835. Buda-pest, referat . 

de A. Stelzner in Neues lahrb. 1886 I. pag. 422. 

(2) Pr. Schafarzik, Ueber die Propylit Frage. Fâldt. kozI. 1886, pag. 358, i Ea 
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întâi descrierea a două eșantilisne de aceste trachituri adevărate și apoi 

a tufurilor. Fiind-că tâte rocele eruptive, pe cari le voii descrie din județul 

Suceva, vor trebui să pârte același număr curent, voii continua cu nu- 

“mărul pe care Pam lăsat în studiul asupra rocelor din Călimani. 

25. Roca are o culdre alb-cenușie, este dură, porosă, aspră, cu un as- 

 pect de trachit, fârte pronunțat. Într'o masă fundamentală, compactă, mată, 

străbătută de spaţiuri deșerte, se văd numerose tăblițe hexagonale de bio- 

tit și cristali mici sticloși de sanidin; cristalele mai mari de feldspat sunt 

| transformate întro substanță de soiul lkaolinului. Sub microscop, se observă 

că masa este constituită în cea mai mare parte dintrun agregat de indi_ 

| vidi de feldspat în secțiuni patrate ori rectangulare scurte; mai rar se 

Ă observă printre dinsele și secțiuni mai lungi și înguste. Pe lângă acest agre- 3 
| gat incolor de feldspat, mai iea parte la constituțiunea masei, în câtime 

| mult mai mică însă, și particule închise de biotit și magnetit. 
a O basis sticlosă nu se observă; pote se află numai ca o peliță forte 

Ş - subţire între părţile cristaline ale masei. Din cele spuse urmeză că struc- 

E, „tura microscopică a masei fundamentale are caracterul formei de structură 

k, pe care Aosenbusch o numesce szructura orthofirică Cristalele de  felds- 

pat cari alcătuse masa sunt ori simple, ori alcătuite numai din 2 individi 

îngemănați, și aparţin în cea mai mare parte la sanidin. 

P- „Unele din secțiunile lungite arată valori de extincțiune mici și e fârte 

| probabil ca ele să aparţină la o/igoc/as. Păreţii spațiurilor deşerte din masă 
LĂ sunt ori goi, ori tapisaţi cu un product brun-galben. Cristalele mai mari 

| cară se observă. în masa holocristalină sunt: 

Ș O —OSanidin în secţiuni mari, limpedi, de multe ori îngemânate după /zgră 

de Karlsbad, ori cu o structură sonară admirabilă. In acest din urmă cas 

se observă că extincțiunea este deosebită în diferitele pături; de obiceiul 

păturile mai exteridre se sting sub un unghii mai mic de cât cele interne. 

LĂ Din acest fapt este deci de presupus, că am avea aici de a face nu cuun 

i feldspat curat potasic, ci cu un amestec în proporțiuni variabile în fie 

| care pătură de feldspat potasic și. sodic. Multe din cristalele de sanidin 

ju fost sfărămate în mișcarea magmei în timpul peridei de efusiune: în 

| E acest cas observăm în masă spațiuri cu contururile cristalului, care con- 

Î| ţin mai ales lipite de păreți, fragmente de sanidin, aranjamentul acestor 
| fragmente nu lasă însă nici cea mai mică îndoială că ele aparțin la unul 

1 și același cristal. In alte casuri, din causa intemperiilor, cristalele de sa- 

nidin au dispărut cu totul, și în locul lor a remas numaiun cristal negativ. 

 Inclusiuni sticlâse nu se observă des în sanidin; din contră interposițiuni 

£ cristaline de apatit sunt forte dese. 

E - Câte o dată se observă în cristalele de sanidin și foițe de biotit, de 

| unde trebue să conchidem că saniaznul este an element mai tîner de cât 

jĂ biotitul. Mai rar se observă la cristalele de sanidin urme de resorpțiune 

magmatică ; în acest cas cristalul apare ca ros la margină și părți din 
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masă înainteză în lăuntru lui. Pe lîngă sanidin se observă rar și un pla- 

gioclas din lamele polisintetice. 

Biotit forte r&spindit, de obicei în foi neregulate mărginite ori în suviţi 

lungite, rar în tablițe cu contururi exagonale. El are o colre brună, bătind 

în verdii, și arată o absorpţiune forte evidentă. O margină întunecâsă de 

resorbțiune magmatică nu se observă. Ca interposițiuni cristaline se ob. 

scrvă des magnetit şi apatit. Dintre cele-lalte elemente necaracteristice se 

observă: magnetit destul de r&spândit nu însă așa de frequent ca în an- 

desituri, apatit în bastonașe ori ace incolore divisate transversal; basto- 

nașele ceva mai scurte și mai grose sunt colorate în albastru cenușiu. El 

se găsesce des în masă și ca inclusiuni în cristalele de sanidin și de biotit 

Din cele spuse urmedă ca roca este un zrac/haz cu biotit (Zirkel) ori tra- 

chit propriu dis [Rosenbusch) cu structura masei orthofirică. 

26. Roca este albici6să, porâsă, aspră, puţin dură, cu casură neplană și 

cu o structură macroscopică mijlociu porfirică iârte evidentă. Intro masă 

fundamentală albă cenușie, mată, se ved numerose foițe exagonale de 

hiotit și cristale mici de sanidin. Mai tote cristalele de felaspat sunt traa- 

sformate în kaolin, iar în locul lor remân în masă spațiuri umplute cu 

pulbere de kaolin ; forte des, mai ales pe suprafețele expuse, dispare și 

acestă pulbere remânind numai cristale negative. Puţine cristale mici sti- 

close se v&d în masă. 87% mzcroscop structura masei e aceiași ca în exem- 

plarul precedent, adică o7fofirică. In acestă masă holocristalină se ved 

cristale mai mari de sanidin, adesea-ori cu structura zonară. cîte-va cristale 

de oligoclas, și numerdse tăblițe și șuvițe de biotit cu absorpțiune puter- 

nică. Roca este dar un zrac/zf cu biotit cu structura OrtA zac ca și 

cel precedent, numai ceva alterat. 

27. Roca este compactă, separată în straturi și bancuri, are o colore 

cenușie-gălbue feștelită și un aspect de gres fin granular. In masă se vEd 

numeroși soldișori de biotit de colre brună ca tombacul și cristali sticloși 

rari respândiți de sanidina. 

Sub microscop. Masa este constituită în cea mai mare parte din un 

agregat de sfărimături fine de individi de feldspat și particule amorfe 

rar respîndite. In acestă masă se v&d cristale limpedi de sanidin, mai tot- 

dcuna în sfare fragmentară, apoi fragmente descompuse de biotit şi nu- 

merose părți brun-roșietice de un 0x24 de fer provenit probabil din tran- 

sformarea biotitului. Avend în vedere starea fragmentară a tuturor părților 

constitutive a rocei, urmedă că avem de a face cu o cenuşă vulcanică 

trachitică, grosieră, adică cu un Z4/ Zrachitic biotitic, provenit din aceeaşi | 

magmă ca şi trachitul de mai sus. 

23. Roca este alb gălbue, friabilă, cu aspectul unui năsip, puţin consolidat 

In masă se văl fragmente sticlose de sanidin și numeroși soldişori bron- 

zoși gălbui de biotit. Sub microscop observăm același agregat în stare 

fragmentară din sanidin biotit și părți amorfe. Roca este deci un Z4/ 
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 /rachitic biotitic ca și cel precedent, însă mai puţin consolidat așa că lam 

putea numi ăszp 7rachitic. 

29. Roca are o colâre albici6să cenușie bătând puţin în verdiii, este friabilă 

cu un aspect de marnă. Intr'o masă compactă, mată, strebătută numai de 

câte-va spațiuri deșerte mari, se ved cristali sticloși de sanidin și numeroși 

soldișori bruni ca tombacul ori negri de biotit. Păreții spațiuriior deşerte sunt 

tapisaţi de o pulbere gălbie care sub microscop se arată a fi constituită 
mai ales din fragmente de sanidin. Sub microscop se recunâsce aceiași 

stare fragmentară din cristale și fragmente mici de sanidin și de biotit 

într'o stare înaintată de descompunere. Pe lingă aceste sfărmături crista- 

line mai iau parte la constituția masei și părți amorfe isolate. Roca este 

deci un zf zrachitic biotitic ca și cele precedente numai provenit din o 
„cenușă vulcanică mai fină. 

1. Tuful trachitic de pe Delul Glodului. 

Pe panta Westică a: delului Glodu, sub c6mă, se întilnesce o rocă albi- 

ci6să separată în plăci ori straturi aședate pe șisturile cristaline. După 

cât am putut observa în deschiderile puţin favorabile, ce am întâlnit, sar 

părea că aceste straturi sunt puțin înclinate spre West. Ceia-ce se observă 

mai des sunt blocuri ori bucăți isolate r&spândite pe suprafața  șisturilor 

cristaline aduse din spre comă unde trebue să se găsescă 7 si. Timpul 

numi a perimis a constata mai de aprope raporturile de așezarea acestei 

roci, pote una dintre cele mai importante, după cum vom vedea în urmă. 

Caracterele ei sunt: 
30. Coldre cenușie deschisă bătând în verdiă, compactă, cu stricătura 

plană, are aspectul unei marne întărite; bucăţile mai subțiri lovite cu cio- 

_canul sunt sonore ca un fonolit. Pe suprafața de ruptură se observă 

dungi violete puțin pronunțate. In masa compactă se v&d cristali sticloși, 

mici de feldspat și soldișori de biotit. Sub microscop se vede că masa 

este holocristalină, constituită din granule și colonade incolore de felds- 

pat și din fragmente brune de biotit. O structură orthofirică tipică, 

cum am vedut-o sub 25, nu se observă aici. In acestă masă se văd cris- 

tale și fragmente mai mari de sanidin și mai rar de un plagioclas. Proba 

microchimică asupra pulberei rocsi, a arătat de asemenea că pe lingă feld- 

spatul potasic se mai află şi un feldspat, care conţine natrium. 

„ Biotit fârte răspândit, dar mai tot-deauna în fragmente neregulate. Mag- 

netit și foițe de oligist rari. Roca are deci caracterul unui 74/ 7rachzze 

botitic cu firul fin, ca și cea precedentă de pe Drăgoiasa, numai că e mai 

întărită. | 

Resumal. Din cele spuse urmeză că rocele de pe pîrzu/ Drâăgoescă 

Dealul Glodului, aparțin tâte la tipul Zrac/zzfu/uă cu bio. Ceea-ce încă e 
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de remarcat în aceste roci este /z2sa complectă a guartului, atât macros- 

copic cât și microscopic; în i2 preparate nu am observat nici un grăunte 

de quarț, de unde urmeză că aceste roci nu pot aparține la 7/0/44 ori la 

dacit, ci sunt 7rachituri în sensul de astădi al petrografiei. Este adevărat 

că sunt și riolitură fârte bogate în Si O: și cari cu tâte acestea nu conțin 

de loc gar? ndividualisat, nici macroscopic nici microscopic (1). 

In asemenea cas neapărat că numai analisa chimică pote decide. Stu- 

diul petrografic a acestor roci ne duce dar la conclusiunea: că ze erup- 

Zunea andesiturilor învecinate din Călimani şi între eruptiunea acestor 1u- 

fură nu există nică o legătură genetică. 

După cum sa vădut din studiul rocelor de pe Călimani, zz2că 42 e/emenz 

esențial din aceste rocă nu e comun cu ale tufurilor descrise aici. Aceste dou 

soiuri de roci nu pot deci să fi provenit din aceeași magmă. 

In privința vulcanologică avem de a face în rocele de pe Drăgoiasa 

și Glodu cu proșeciună vulcanice trahitice în tote gradele de mărime în- 

cepend cu f/ocuri și Japrli de trachit, apoi păszp 7rachitic și în fine ce- 

nusă fină trachitică. De alt-fel nu este exclusă posibilitatea ca pe piîriul 

Drăgoesei să avem de aface cu o alternanță de tufuri și lavă trachitică, 

adică cu veszarile Unui strato-vulcanu primit din o erupțiune mixtă, din ce- 

nușă și din curente de lavă trachytică. Lipsa de resturi organice în aceste 

tufuri, neobservarea unei succesiuni verticale după greutate, începend cu 

projecțiunile mai mari și sfirșind cu cenușa fină, cum ar trebui să se în- 

timple în casul când aceste producte vulcanice s-ar fi depus în apă, apoi 

lipsa aprâpe complectă de părți străine amorfe în masa rocei, ne fac să 

conchidem că aceste zufuri sai depus pe uscat. Pe când în andesituri am 

avut de aface cu erupțiunile liniștite a unor lave basice relativ sărace în 

gazuri solvite și cari prin urmare ai curs liniscit răspândindu-se în acoge- 

rișuri—decken, în tufurile trachitice de cari ne ocupăm, aci avem de aface 

cu erupțiuni amestecate a unor lave aczde, bogate în gazuri solvite, cari 

aii provocat pulverisarea unei părți din lavă dând nascere la forma numită 

strato-vulcani. “Tinend cont de faptul că în Est, pe delul Glodu, tuful e 

fin, fără întercalațiuni de blocuri trachitice, pe când în West pe Drăgoiasa 

asemenea blocuri, lapili și nisipuri vulcanice, se găsesc amestecate cu tu- 

furile mai fine, urmeză că centrul erupțiunei trachiturilor a trebuit să fie 

spre West, adică tot în regiunea acoperită de marele andesitice din IHar- 

gitta-Călimani. 

Asupra vârstei geologice a trachiturilor. Întâia întrebare care trebue să ne-o 

punem este: în ce raport de vîrstă staii aceste două tipuri de roci descrise 

până acum adică, andesiturile și trachitele? După sera li Rich/hofen 

(1) Zirkel. Lehrbuch der Petrographie Bd. II, pag. 35 SI 

[A 

SP ACNE SIT PE POI Ta PIPER PE PUP PCA PR 

suit atatia. due audiere atac îi aa 

a 

pIVT AI 



Lane E 

BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE 341 
Er: 

trachiturile ar fi mai tinere de cât andesiturile. Am arătat însă în studiul, 

precedent, că cel puţin pentru Carpaţi, erupțiunile rocelor terțiare nu s'au 

“succedat conform cu acestă serie; din potrivă, mai pretutindeni în Carpaţi 

“unde raporturile stratigrafice au permis o determinare relativă de virstă, 

pai constatat că trachiturile și echivalentele lor acide rhiolitele sunt mai 

„vechi de cât andesiturile. Același lucru sa constatat și în privința succe- 

siunei rocelor terțiare din platoul central. După charta geologică oficială 

a Franciei şi după succesiunea stabilită de J/. Boule și de alți geologi 

 francesi, în rocele neovulcanice din Cafe des Puts și Mont-Dor6, ttachi- 

| _turile (domit) și rioliturile (liparite) sunt de asemenea mai vechi de cât 

LL andesiturile (1); cât se atinge de echivalentele acide a andesiturilor adică 

„ dacitele, am arătat că cel puţin în Carpaţii ostici şi acestea sunt mai vechi 

; de cât andesiturile. In privința basalturilor este deplin dovedit că repre- 

'sintă membrul cel mai tinăr. Din aceste fapte ar urma că seria erupțiu- 

_nilor terțiare în Carpaţi a început cu tipurile mai acide, pentru a sfirși 

„cu cele mai basice. Acestă ideee emisă de ]. Szab încă din 1883 și ad- 

„misă astă-di mai în general de geologii unguri, 'și are esplicarea în te- 

„ oria că sub scârța pămînrului, magma trebue să fie aranjată după gre- 

A utate: păturile mai acide și prin urmare mai uşore de-asupra, iat cele mai 

basice; dedesubt. Când o asemenea magmă intră în erupțiune, e natura] 

„ca să apară întâiii la suprafața pămîntului lavele mai acide și apoi cele 

„mai basice. 
Dar ca tâte teoriile oamenilor și acesta 'și are reversul ei. Sunt exem- 

ple de regiuni eruptive unde laici apărute la începutul unei periâde de 

erupţiune sunt mai basice, pe când cele apărute mai târdiă sunt acide. 

“Asa d. e. în câți-va vulcani de pe Insula Zeerz/e, lavele aședate de de- 
"subt și deci mai vechi sunt mai grele și 7za7 Basice de cât cele de deasu- 

_pra. Cam același lucru în Auvergne cu basalturile inferidre. 

A. Geikie (2) a arătat că în regiunile vulcanice palaeozoice din Marea 

Britanie, lavele cele mai vechi din Old Red Sandstone și din Carbonifer 

sunt basice, pe când cele din urmă erupțiuni au fost din lave acide. Din 

aceste fapte GeiZie conchie, că în intervalul de timp a 2722 singure peri- 

de de erupțiune au avut loc schimbării treptate în composițiunea magmei 

“subterane; aceste schimbări au consistat în o separațiune de lave mai basice, 

cari at eșit la început la suprafața pămîntului, pe când un residiuum 

„mai acid a remas să erupă către sfîrşitul actiwtătei vulcanice. 

"In Carpaţi am arătat că din studiele lui Szab6, Koch, Herbich, Scha- 

VĂI 

1) In Rosenbush. Massige Gesteine pag. 761 și carte gcologique detaillee de la 

France. Feuille 166 (Clermont-Ferrand). Succesiunea rocelor terțiare în Auvergne este 

„de alt-fei mai complicată prin aşa numitele «basalturi inferire» str&bătute de dicuri 

și cupe de roci acide. 

2)A. Geikie. Text-book of geologi 1893 pag. 263 

Mi razi AI = s pai : d 
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farzik, etc. urmedă că în general rocele acide (trachit, riolit) ati erupt 

la începutul periâdei, pe când cele mai basice (andesit, basalt) către sfirșit. 

De curind J. Szadeczki (1) a observat în partea sudică a masei eruptive 

Eperjes- lokai (Hegialja) fapte cam de natura celor constatate în Auvergne, 

adică 44 soi de alternanță în eruptiune de voci acide și de rocă basice 

Szâdeczki este de ideia că în regiunea de care e vorba. și în insula erup- 

tivă învecinată din Ost (Zemplin) nu se constată nici o succesiune generală 

în erupţiunea diferitelor roci, așa că nu se pote afirma că acele ermpțiuni 

ati început cu tipuri mai ucide și aă sfîrșit cu tipuri mai basice, ori din 

contra. In sprijinul acestei idei aduce faptul, că în regiunea studiată 0 E 

arte din eruptiunea andesiturilor a precedat  eruptiunea ziolithurilor « Cu 

orthocias, după care în perioda sarmatică a urmat din noă eruptiuni de 

andesit peste tufurile vhiolitice. 

In colțul Moldovei ideia, că trachiturile sunt mai vechi de cât andesi- 

turile, mi se pare dovedită prin faptul că nicăiri în părțile cutreerate de 

mine pe Călimani n'am întilnit trachituri ori tufuri trachitice peste andesituri, 

ceia ce ar fi trebuit să se întâmpine în casul, când trachiturile ar fi erupt 

mai tîrdiă de cât andesiturile. Urmeză dar că zufurile trachitice de pe 

ipod Cule şi Glodu sunt maă vechu de cât andesiturile ; acestea din urmă 

s'au aședat deci peste un acoperis eruptiv mat acid. 

Din faptul că tufurile trachitice de pe Drăgoiasa sp zăeze de linia de 

ruptură, pe când andesiturile nu le vedem nicăeri strebătute de acestă linie 

atât pe Drăgoiasa cât și pe Călimănel, resultă conclusiunea că 7zpzura 

Călimanel- Drăgoiasa a avut loc după eruptiunea Zranchiturilor şi înainte 

de eruptiunea andesiturilor. Ea 
De mare importanță pentru istoria geologică a masei cristaline ost-car- 

patice este întrebarea: la ce peri6dă geologică trebue să atribuim erup- 

ţiunea trachiturilor? Pe Drăgoiasa și Glodu ne lipsesc raporturi stratigra- 

fice singure din cari am putea conchide direct asupra vîrstei geologice a 

tufurilor trachitice, de cari ne ocupăm, de Gre-ce aceste tufuri nu cuprind 

resturi organice și se razimă pe şisturi cristaline. Alte considerații ne con- 
duc însă indirect a conchide cel puțin în limite mai largi asupra virstei. 

acestor tufuri. Când am vorbit de virsta geologică a andesiturilor, am arătat. 

că din studiile lui Herbich și Koch (2) asupra masei Hargitta-Călimani, 
este dovedit că erupțiunea acestor mase ai început către finele. periodei : 

. .. 

(1) ]. Szadeczki. Das Gebiet zwischen Buda-Bânyâcska und Kovâcsvâgâs în gcolo- 

ia und petrographischer. Hinsicht. Fâldtani Kâzlony 1887 Heft 8—10.pag. 351. 

(2) Ant. Koch. Die tertiăr bildungen des, Beckens des „Seb EnDAte Ra baile NE 

theile, |. paleogene Abtheilung 1844. Tabela. 

A. Koch. Geologische Beobachtung, an verschiedehen. fiola des o Mi i 
„Beckens. Ertesir6. Kolozsvâr 1893 XV Bd pag. 91. „Referat in altui Îl d 
1897, pag. 412, i 
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“ sarmatice şi a durat până la sfirșitul perisdei pontice. In colțul Moldovei 
însă avem tâte semnele că trachitul e mai vechii de cât andesitul; erup- 

"iunea lui dar cade înainte de periâda sarmatică. 
"In basenul Negrei observăm pe une locuri de-asupra depositelor paleo- 
N gene un soi de Nyirok (1) gălbuiă, ușor, cu aparența unui lehm năsipos, 

"care probabil trebue să provină din alterarea trachiturilor, căci cel prove- 

„ nit din alterarea andesiturilor este mai greu, compact și de colâre brunatră- 

„ Nicăiri între straturile paleogene n'am observat intercalațiuni de  tufuri 

„ori fragmente de trachit în conglomerate. Trachiturile trebue deci să fie 

“mai tinere de cât aceste deposite. 

„După cum voiă arta în loc însă, partea Erori a acestor deposite, în 

şi cari am găsit Nrmmulites perforata, Nummulites Lucasana şi Lithotham- 

“nium aparținea sigur la cocen meloczi — etajul parisian; partea superiGră 

“asupra căruia până acum n'am dovedi palaeontologice, trebue să aparțină 

la un horizont mai superior din eocenul superior = etajul bartonian ori 

 oligocenul inferior — etajul liguric. Din aceste fapte constatate în colțul 

„ Moldovei am fi dar conduși a conchide că erupțiunea trachiturilor a tre- 

 buit să aibă loc în oligocen ori în miocenul marin = formațiunea medite- 

: E rană, adică după perioda ligurică și înaite de perioda sarmatică, cum vedem 

„ între limite de timp așa de largi, că nici chiar un geolog nu sar mulțumi 
E cu acestă determinare. 

E: Să vedem deci datele asupra vîrstei trachiturilor din cele-l-alte părți ale 

„ Carpaţilor. Aici întîmpinăm o greutate provenită tocmai din faptul că mase 
„de trachit de vre-o întindere mai mare sunt cu mult mai rari în Carpaţi 

de cât sar putea crede; cea mai mare parte din rocele descrise mai înainte 

i sub acest nume sunt andesituri; o altă parte (trachitură quarțifere) sunt 

| E plituri ori dacituri, așa că trachituri propriu dise au r&mas puține. Mai 

pretutindenea în literatura mai nouă unde e vorba de mase întinse de roci 

E acide găsim numele de rhiolith — quarz-trachit. Pe lângă acesta mai vine 

E în consideraţie faptul pe care lam menționat la început, că de multe ori 

diferenţele petrografice între trachit și rhiolit se șterg pe nesimţite: pe de-o 

i parte sunt trachite, cari conțin quarț ca element accesor, iar pe de alta 

sunt rhiolite, cari nu conțin de loc quarț individualisat macroscopic, ori 

să microscopic, așa că în literatură găsim de multe ori descrise sub numele de 

|  zhiolituri fără guart — guarț Jrete rhiohthe (2) roci cari ar putea tot așa 

„de bine să stea între trachituri. 

„ Neaperat că acolo unde raporturile geologice sunt clare și se observă 

“transițiuni treptate între tipurile bogate în quarz și cele cu totul lipsite de 

"e acest mineral, o separațiune între aceste 2 soiuri de roci este imposibilă 

D:() rock, lut Size. roș, provenit din alterarea andesiturilor și trachiturilor; in- 

Să Îi ocits în literatură de ]. Szabs. 

i (2) ]. Szădeczky. Op. cit., Foldt. Kozl. 1897, pag. 350 și 357. 
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In asemenea casuri îndoelnice singurul caracter hotăritor între trachitură și. 

rhiolithuri este după cum se scie procentul de bioxid de siliciu: 58—63%/e în 

trachituri tipice și 71—82%, în rhiolithurile tipice; deci aceste din urmă 

sunt mult mai acide; dar și în acestă privință se găsesc tot soiul de tran- 

sițiuni. | 

Nu mai puţin îndoelnice sunt și raporturile de vîrstă geologică între 

rhiolith și trachit. După seria lui Richthofen, rhiolitul ar fi mai tînăr de 

cât trachitul. Observaţiunile geologilor unguri au dovedit însă că și con- 

trarul pote să aibă loc, căci cele mai vechi roci terțiare, cari s'aii observat 

în Carpaţi sunt tocmai rhiolituri după ]. Szabd (biotit-ortoklas-quarz tra- 

chit în straturile cu /pzermedia = eocen superior). Acelaș lucru a fost ob- 

servat de :Judd, Doelter și Roth pe insula Ponza unde trachitul e mai tî- 

n&r de cât rhiolitul. In platoul central (Mont Dore) rhiolitul — liparitul este 

de asemenea mai vechii de cât trachitul. Pe basa acestor considerațiuni 

și fiind-că în literatura de până acum nu găsim date precise asupra ra- 

porturilor de virstă între trachituri și rhioiithuri, suntem dar nevoiți să con- 

siderăm în judecarea vîrstei, pe ambele aceste dou soiuri de roci grep? 

de un Singur bip acid, | 

Să considerăm întâi faptele din Hargitta Căliman. 

Acestă masă eruptivă e înconjurată în Ost și West de o puternică for- 

mațiune de projecțiuni vulcanice, care pe charta geologică nouă a Unga- 

riei sunt însemnate sub numele de tufuri trachitice și atribuite la miocen. 

Un studii mai amănunțit al acestor tufuri lipsesce până acum; mare parte 

dintr'însele sunt tufuri dacitice — quarz-andesit-tuff, așa numitele Pa/a (1), 

a căror vîrstă saliferă miocenă e deplin dovedită. Dintre tulurile din ostul 

masei Hargita-Căliman, merită atenţiunea nostră roca particulară de la Bil- 

bor=zsgenthiimliches Gesteiu von Belbor, descrisă încă din 1876 de Ant. Koch. 

După descrierea ce-i dă Herbich (2) acestă rocă are caracterele tufului, 

trachitic de la Glodu (No. 30), și e aședată într'o înfundătură în masa șis- 

turilor cristaline. Mai important încă e faptul menţionat de Herbich (Op. 

cit. pag. 295), că acest tuf conţine lignit. 
Fossile nu sa găsit, Herbich însă | consideră de vîrstă pontică, obser- 

vând că roca nu e în posițiune primitivă. Cum vedem nici în roca de la 

Bilbor, situată abia 10 km. la Sud de Glodu nu găsim nici un punct de 

orientare pentru determinarea vîrstei geologice a tufurilor trachitice. 

(1) Numele de 227//2 a fost dat de Richthofen unui tuf andesitic cu quarț verduiă ori 

alb-verduii. Posepny și Herbich însă ai observat că acest nume a fost nepotrivit ales, 

fiind-că în limba ungară se numesce Palla ori-ce rocă șistoasă d. e. csillimpala==mica” 

șist, agyagpala=șist lutos, ctc. Cu tâte acestea, ca multe alte nume greșite a trecut și 

acesta în literarură, desemnându-se de multe ori printr'iînsul ori-ce tufuri verdii de na- 

tură deosebită: trachitice, andesitice, rhiolitice ori dacitice. In loc de Palla, care nu 

însemneză nimic ar fi mult mai nemerit a se întrebuința numele de tuf dacic, aşa cum 

se întrebuințeză pretutindeni de geologii unguri. 

(2) Fr. Herbich. Das Szeklerland, pag. 329. 
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Anton Koch [1) în lucrarea sa asupra depositelor palaeogene din base- 

nul transilvan consideră trachiturile de virstă oligocenă mijlocie=tongriană. 

"Karl Hofmann (2) dovedesce existența tufurilor și blocurilor de riolit (quarz- 

oitoklas-trachit) între straturile oligocene mijlocii = stratutile de Gomberto 

și oligocene superidre — aquitanian, din comitatul Szilăgy. ]. Szabd [3) arată 

că în apropiere de Schemnitz, riolitul (biotit-ortoclas-quarz trachit) este roca ter- 

țiară cea mai veche și erupţiunea sa cade în eocenul superior=etajul Bartonian=— 

straturile cu /uzermedia. Fr. Schafarzik (4) arată ca în munţii Cserhăt, erup- 

tiunea rhioliturilor a trebuit să aibă loc în miocen inferior — întâiul etaj 

mediteran. In fine ]. Szâdeczly (5) constată că în masa eruptivă Tolaj- 

 Hegyalja, erupţiunea rioliturilor cu ortoklas a început în epoca medzzerană 

ȘI Sa continuat și în epoca sarmatică de dre-ce tifurile rhiolitice conţin 

fossile sarmatice. Interesant este încă faptul, pe care'l constată Szădeczky, 

că atât tufurile rhiolitice cât și cele andesitice conțin fosile mediterane și 

sarmatice, de unde trebue a se conchide că erupţiunea acestor 2 tipuri de roci 

„a avut loc în ambele aceste două epoce (mediteran=—miocen marin și sarmatic). 

Din aceste cîte-va fapte sigur constatate asupra virstei geologice a trac- 

hiturilor și rhiolithurilor din Carpaţi, resultă că erupțiunea acestor roci a 

început în eocenul superior și ar fi durat până în epoca sarmatică. Cum 

vedem în limite și mai largi de cât acele la care am ajuns din conside- 

rațiile asupra colțului Moldovei. Dacă cercetările ulteridre vor dovedi că 

straturile superire paleogene din basenul Negrei aparţin la oligocen 

surperior, dat fiind faptul că după cât am o5servat, aceste straturi nu cu- 

prind intercalaţiuni de tuluri ori blocuri trachitice, atunci resultă că erup= 

țiunea trachiturilor în acestă parte a Carpaţilor a început în miocen, ori 

cel mai curînd la finea oligocenului, iar nu în oligocenul mijlocii cum le 

consideră Koch. 

Am insistat asupra acestor fapte pentru că ideia pe care o urmăresc 

este a dovedi: că mas cristalină ostcarpatică si-a Iuat înfățișarea Sub 

care o vedem astădi, nu imediat după fina neoconului |Uhlig) ci mult 

maă fîrdiii în terțiar probabil după finea ohgocenului. Cutarea concordantă 

cu şisturile cristaline a depositelor cretacice superidre de la Glodu (6) ne 

(1) Ant. Koch. Die Tertiirbildungen des Beckens der Siebenbiirgischen Landestheile 

I. Palaeogene Abtheilung. 1844. 

Tabela de clasificație la început. 

(2) Karl Hofmann. Bericht iiber geologische Detailaufnahmen im Comitate Szilăgy. 

Foldtani Kâzâny 1879, pag. 209, şi Bemerkungen iiber das Auftreten trachitischen ma 

terials in den ungarisch-Siebenbiirgischen altterțiăren Ablagerungen. Ibid. pag. 479. 

(3) ]. Szabâ. Das Verhăltniss der Nummulitformation zum Trachit bei Einsenbach 

năchst Schemnitz. Fold. Kozl, 1879, pag. 452. 

(4) Fr. Sehafarzik. Die Pyroxen-Andesite des Cserhat, 1890—1595. 

(5) ]. Szădeczky. Op. cit., Foldt. Koz), 1897, pag. 351 și 385. 

6) Depositele cretacice de la Glodu. Bulztinul No. 1 189$, 
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a arătat deja că cutele șisturilor cristaline sunt mai tinere de cât cretacicul 

superior. Dacă cercetări mai ame&nunţite asupra tufului trachitie de pe 

Delul Glodului vor dovedi că straturile acestui tuf au luat parte la cutarea 

șisturilor cristaline, peste care se radimă, atunci resultă conlusiunea că ri- 

dicarea masei cristaline a avut ioc după erupțiunea trachiturilor, deci cu 

cea mai mare probabilitate deja în miocen. 

Inaite de a sfirși aceste considerații asupra tufurilor trachitice țin să 

atrag atenţiunea celor competinţi asupra faptului de importanță practică, 

că în Ungaria rhiolitele 'și găsesc întrebuințarea în industria ceramică. L.. 

Petrik (1) studiază mai de apropa acestă cestiune. Acelaș lucru sar putea 

face cred și cu tufurile trahitice din colțul Moldovei, cu atât mai mult că 

aceste tufuri sunt curat feldsdatice, fără quarz și feldspathul e în mare parte 

transformat în lkaolin. 

Succesiunea rocelor eruptive în colțul Moldovei. 
Dd 

Din studiile de până acum asupra rocelor terțiare din colțul Moldovei, 

ar resuita succesiunea următore în erupțiunea diferitelor tipuri: 

1. Trachit cu biotit. 
Andesit cu amfibol. 

. Andesit cu amfibol, | 

Augit și hipersthen. J 

8) 

(3) Tip amestecat. 

4. Andesit cu augit și 

hipersthen. Andesit cu pyroxe 
5. Andesit cu augit. | 

In studiul asupra rocelor din Călimani am arătat că andesitul cu augit 

se presintă singur în părțile superidre ale masei eruptive ca d. e. pe Căli- 

mani-Ciribuc și virful Pietrelor roșii; andesitul cu augit și olivin de pe Haita 

și Panac e posibil să fie o intrusiune în tipul mai vechiu cu augit și hi- 

persthen; dacă mai adăogăm faptul că în părțile mai superidre ale masei 

eruptive augitul predomină asupra hipersthenului, resultă cu multă probabi- 

litate că andesitul cu augitul represintă cursul cel mai superior de lavă al 

acoperișului andesitic. Andesitul cu augit și hipersthen represintă necontestat 

tipul cel mai răspândit în Călimani. In părțile inferidre ale masei ca d. e,, 

pe piriul Călimănel și în partea inferidră a Deluganului, ambele elemente 

piroxenice augitul și hipersthenul se par a fi represintate în câtime egală, 

Asupra tipului amestecat andesit cu amphibol, augit și hipersthen, pe care 

(1) L. Petric. Ueber ungar. Porcellanerden, mit besondeter Beriicksichtigung, der 

Rhiolith-Kaoline. 

Ueber die Verwendbarkeit der Rhyolithe fiir die Zwecke der keramischen Industrie. 

Der Holldhăzaer (asia 4o 0E) Rhiolith-IKaolin F, Nilian's Universităts Buchhandlung. 

Budapest. i 
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lam descris de pe piîrîul Bucciniș (No. 10—12 și 14) am ar&tat că se pre- 

“sintă la partea inferioră a andesitului cu augit și hipersthen din piciorul Buc- 

cișului. Amfibolul, care se presintă în acest tip, nu este nici odată bine con- 

servat ci mai tot-deauna în fragmente încorjurate de o margine negră de 

resorpțiune magmatică; din contră augitul și hiperstemul sunt bine conser- 

vate și clar mărginite cristalografic. Aceste dou& din urmă minerale sunt 

deci elementele esenţiale ale rocei, pe când amfibolul represintă Gre-cum 

un element străin, un rest nedistrus cu totul al unui mineral cădut în magma 

 andesetică piroxenică. Este întrebarea de unde provine acest element am- 

fibolic care nu se presintă normal în andesiturile piroxenice? 

|. Szabo (1) explică aceste tipuri amestecate în chipul următor, restrîn- 

gendu-ne la casul nostru: andesitul piroxenic representând un product de 

erupțiune mai tin€r de cât andesitul amfibolic, a trebuit să vie dela adin- 

"cimi mai mari și să strebată andesitul amfibolic luând în magma sa unele 

din elementele acestuia. Acțiunea chimică a lavei piroxenice ferbinte asupra 

afimboluiui ni se arată tocmai în marginea opacă care înconjâră cristalele 

“de hornblendă. Cum vedem, avem de a face aici cu un /eromen de contact 

zegional, între două tipuri de roci eruptive: unul mai vechiu și altul mai nouă, 

care străbate pe cel întâiu. 

Se înțelege că mijlocul cel mai sigur pentru constatarea acestor feno- 

_mene este numai observarea amenunțită pe teren a raporturilor geologice, 

_sub care se presintă cele dou€ tipuri de roci. In excursiunea pe care am 

făcuto mai mult în fugă pe piriul Bucciniș, nam întâlnit andesit cu am- 

phibol curat. Presenţa 74524/u2 amestecat (amphibolandesit +- piroxen andesit=— 

amphibol-augit-hipersthen andesit după Szab6) implică însă dedesubtu oră în 

vecinătatea acestui tip existența andesitului cu amphibol ca a unui acoperiș 

 andesitic mai vechii pe care a trebuit să'l străbată lava piroxenică. 

Dacă cercetări mai ame&nunțite vor dovedi acest fapt, atanci am putea 

să vedem întrinsele o confirmare a teoriei lui Szabo. 

Ne r&mâne acum membrul cel iai vechii a andesiturilor adică tipul an- 

desitului cu amfibol. 

Existența acestui tip în partea moldovenescă a Călimanilor este de-o-cam- 

dată hipotetică. Roca pe care am descriso de pe c6ma dintre triplex con- p 

finium şi m-tele Lucaciu sub numele de andesit cu hornblend propilitic 

(No. 22) nu represintă tipul normal al unui andesit cu amfibol. Presența 

“aadesitului cu amfibol normal, în Călimani și chiar în părțile apropiate 

de granița românescă, este indiscutabilă. Din literatura dată în studiul asupra 

Călimanilor am vedut că Przmzes "1 descrie la Strîmba, Henyul și pîriul Tiha. 

V. Hansel îl descrie în Bucovina în valea Negrei și a Dornei. Intru cât 

se atinge de virsta relativă a acestui tip, Herbich, Szab6 etc., îl consideră 

(1) ]. Szabo. Typenvermengung in der. Donau-Trachyt gruppe. Fâldtani Kozlony 

1892 pag. 223. 
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ca tot-deauna mai vechii de cât andesitul piroxenic. In Maramureș în valea 

Iza, ]. B&ckh îl menţioneză împreună cu Hipul amestecat. In cărțile clasice 

a lui Rosenbusch și Zirkel, găsim aceeași idee, adică că andesitul cu am- 

fibol represintă un tip mai vechiu de cât andesitul piroxenic. 

Ceea-ce încă e de remarcat în privinta maselor andesitice din colțul Mol- 

dovei este /i4sa de Zufuri andesitice, adică de projecţiuni vulcanice, care să 

stea în legătură genetică cu erupțiunea lavelor andesitice. 

Acestă lipsă nu se pote atribui la o disparițiune posteriGră a acestor tu- 

furi prin acțiunea de transport a apelor, căci tufurile trachitice mult ma- 

vechi, le vedem conservate în acestă regiune. Faptul nu este deci întîmi 

plător, ci stă în legătură cu ideea ce am rostito în studiul asupra Căli- 

manilor, adică că: îz masele andesitice din Călimani, avem de a face cu. 

eruptiună ori curgeri aprobe numal de lavă llava eruption) după îzpul vul- 

canilor din Hawaii. | 

Sfirșind acestă încercare spre o lucrare științifică, am o plăcută datorie 

de a exprima și aici simțirile mele de recunoscință d-lui d-r A. Perla, 

șeful lucrărilor în Institutul de Mineralogie şi petrografie a Universităței. 

din Viena, pentru amabilitatea fără semăn ce a avut de a me ajuta cu 

solidele sale cunoscințe în determinarea rocelor. 
Viena, 31 Martie 1898. 
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1.0|13.8| 4.5] 560| 6.5|25.2]- 5.2[ 4.8 4.0] 3.3|uxe,ssw| 2-5] o.oj 1.512 1620". 
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3.7] 9 9] 5.21 761 6.9|z4.0| 10| 73: 5.7] 63| ne 7.5| o.0| 2.5|IB a—9", _mro'—p, 
2.4| 3.1] 5.9| 95| —| 9.2| 2.0] 67! 62]ro.0] ne 2.3) 7.olo.alBta, Ba,p. 

3.0] 3.3 6.2| azi —lr2a4l| 3.2 6.3) 6.2]1o0.0| esa | 31| 2.5lo2IBa Zip 
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2 2. PET 9 e 

îi 10 88 pd e IATA au Re Mill Pază Eu Aa RE 
0.0] 7.9] 4.0| 51| 8.3|20.8| 5.0 8.5 04| 4.0] ssw | 5.5 1.7| Boa, -a-0w'p, na-—177, 
3.4 a sa 52lro 0 Sei: 0.5| 8.9| 7.1] 2.0| ese a —| î ca at 15250*—-19"25*. 

3-9| 0.3] 0.9| 95| —[12.5| 4.0| 9.o0| 7.7jio.0i e -9| 2.5|0. a, a. 
0.3110.7| 6.7| 08| 0.9]28.6| 0.0 ai 7.5] 4.3] wsw | 42) 2.21 1.21 a. 

A) 9.2] 4-7] 74] nu.alz7-3l- 2.0] s.0, 6.5] 6.5) sue | 5.2.47 1lstal 

Martie a fost în general mat rece ca de obceiă. La mare și în Moldova, ea a fost mult mai rece 

Dunărei și în Oltenia. | i ; 
apul cel mai friguros și cu vînt tare a fost de la 8—13 ale lunci când mai pretutindeni a fost îngheț. 

(Ialomiţa) termometrul s'a coborit până la—16% în acest timp. La finele decadei a doua timpul a 
i călduros. Cele mai ridicate temperaturi sai înregistrat în diua de 20. La T.-Severin termometrul 
i până la 2400. Itu e 00 

da a treia a fost ploi6să, cu timpul închis, însă mai căldurâsă ca cele alte 2 dintâiu. Zăpada a fost 

„dilele de 1,10 în Muntenia şi Dobrogea, iar în Moldova la 18. Solul a fost în mijlociii acoperit cu zăpadă 

la munte ai fost în 3—6 dile. Precipitațiunile atmosferice aă dat în mijlocii 47 mm., în 7 dile, cantități 

ca normala. Zile de ciață a fost 5. In ultima di a lunci sai observat și manifestațiuni electrice. 

țiunea era destul de activată la sfârșitul lunci. Foi mici eraă apărute la corcoduș, soc, liliac, cornul 

a cei mai mulți arbori muguri erai bine desvoltați. In Moldova. vegetațiunca era mult mai întârziată, 

velul Dunărci a fost mai scădut ca în alți ani. Numai la Severin apele ai fost mai mari ca de obicei, 

tul Dunărei ele eraă mai scădute. 
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Luna Aprilie a fost puțin mai căldurâsă ca i obceiă, cu timpul ul închis vîntos și ploios. 
lunară a temperaturei a fost cu 1 grad mai ridicată ca val&rea normală. Temperatura cea mai ridicată a. 
terasa Dunărei mergend descrescend spre Nordul Moldovei. Timpul cel mai friguros a fost de la 5—8. 
14—18 când s'a înregistrat cele mai coborâte temperatari și care a ajuns la — 610 la Gura Tarcăului, Di 
3-a a avut timpul cel mai călduros; în acest timp ai fost multe dile de vară în Muntenia. Cea mai ridica 
peratura din întrega țară a fost 2907 la Corabia. Cea mai rece decadă a fost a doua. ȘI 

Precipitaţiunile” atmosferice ai dat în mijlociiă 58 mm., în 7 dile, cantitate ceva mai mare ca nor 
Moldova ai fost ploi abondente: în partea de câmpie a Munteniei și Dobrogei a plouat puțin. La 6 şi 14; 
zăpadă în Moldova de sus și localitățile muntose ale țărei. In județul Dorohoi zâpada s'a menţinut Dia 34 
dilelc de 4, 29 și 30 ai fost mainfestaţiuni electrice generale. NE 

La sfârșitul lui Aprilie toți arborii eraă înfrundiţi, iar la unii fructul era format. Nivelul Dunărei a! C 
ridicat la T.-Severin și Tulcea, în cele-lalte părți ceva mai scăzut ca valorile normale, ; 
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GEOMETRIE 
= UN 'THEOREME DE M. COSSERAT.NOTE DE M. TZITZEICA 

(Comptes rendus de Ac. des Sc. CXXVII, p. 167) 

_«M. Cosserat a €nonce le theoreme suivant: 

„a Cc. Plans des cercles. des SyStâmes ela deduuts dune cougruence 

E [gene roite; la droite ainsi Per, forme une congruence dont les 

" developpables correspondent ă celles de la congruence primitive et decoupent 

es enveloppes des plans des cercles suivant des viseaut CoNjugues. 
«Je vais rattacher ce theoreme. ă la proposition suivante, relative au 

 systeme cyclique le plus general: 

. E. « Considerons une congrucuce C ez faisons correspondre ă chagque droite 

) de C la corde de contact A de la sphere S decrite Sur le segment focal 

| d “D comme diamitre avec son enveloppe. Je dis que, sil existe sur la 

roze A un point v. qui decrit une Surface dont la normale en v. soit 

A rare ă î la congruence C est CE AA, 

iii 

apa Pa mint o, 
FA d 

(ze Aa la ri a 

Z Su y dr a, i zi 2 fire 

al ab pa 7 a x pile i De 0 

a Me, Ctant les a als clei sete Vi les ina de D. De- 

ivons du point u. comme centre une sphere » orthogonale ă la sphere 

„Le „rayon de DI sera determine par 

4 zu rome (3 
„dou Lon tire Ă 

= R2+ 2. 
L) 
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i 3 A 02 dy E a 

(ca [a = pi deac i, du du 

dR 4[ 

du ui Pa : 

(dă ; dy dy 

fe E a i ai, (2 ia 
ORB e 
i 4, "do 

et, en tenant compte de (1). | 

j d î dR 
(FF ai | (24) „+ f2 (2 =) a Zi Be ar. sp 

A dz dR 
(ra) A (up) iu Le (aaa) DER 0) 

qui expriment que le point moyen de D se trouve sur la corde de con- 

tact de la sphere X avec son enveloppe. 

«Comme en vertu de (2) D a meme direction que cette corde de con- 

tact, elles coincident. La congruence des droites D est donc definie 

comme ctant formee par les cordes de contact d'une famille de spheres 

avec leur enveloppe, les foyers €tant conjugues harmoniques par rapport 

aux points de contact. Un theoreme de Ribaucour prouve que la con- 

gruence considere est cyclique. | 

«Le point p. considere precedemment est le point de contact du plan 
du cercle du systeme cyclique avec son enveloppe. Comme on sait, en 

general ă chaque droite D correspond un seul point w. Dans le cas oi 
la congruence est en mâeme temps de Ribaucour et cyelique, on a une 

infinite de systemes cycliques, et les points de contact des plans avec 

leurs enveloppes sont visiblement distribues sur la droite A. Un calcul 

simple montre que les developpables de la congruence formee par les 

droites A correspondent dans ce cas, et seulement dans ce cas, aux dc- 

veloppements de la congruence C. Dans le cas tout ă fait particulier ou 

la congruence est de Ribaucour, cyclique et a sa distance focale con- 

stante, la droite A se confond avec la normale de la surface moyenne 

de la congruence C. Il en resulte que cette surface moyenne est une 

surlace isothermique.» 

Su A 

N 
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FAITE LE 5 AVRIL 1898 Ă 

CONFERENCE 
LA SOGIETE DES SGIENGES DE BUCAREST 

SĂ M le Dr. C. ISTRATI, Secretaire general 

„ă Poccasion du 8-e anniversaire de la fondatlon de cette Scciste 

... (Suite et fin) 

Enfin, pour âtre aussi complet que possible, vu les formules proposces 

pour le camphre, il faut mentionner encore les deux dernitres. 

La premitre paraît provenir de Ll'stude de Wagner et Baeyer. Elle date 

__ă peine de deux ans et elle resulte de lâtude faite surtout par Baeyer 

: sur les acides pinonique et norpiniques (Picean ringes, Decembre, 1898). 

„On aurait ainsi une liaison ctroite entre les corps suivants : 

CH, AR 

E 

„AR 

d, 
A 
E: 

Pinene 

Formule No. XIV. 

dee ăi 

2 VC psi CH, 

| 
Ho 

= Camplirea 

CH; 
| | . 

ji CH. OH 

cu, i o 8 pi E 
| | 

H,C CH, 

i 

H 
Borneol 

CH, 
| 
CO 

sie 

H C CO.OH 

CH,—C E sea CH; 

| 
H,C ali) H, 

0% 
H 

Ac. pinonique. 
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CO.OH 

/ ja 

ed 
HC 

cai E, 0,9 CN RR 

Q GH, | Ga 
du 2 70 COARNE aaa) 

(gi iitele)0))i aa 
II 

Ac. norpinique. 

La seconde formule a €te proposâe cette annce meme par G. Blanco 

(B. S. Chimique, 5 avril, 1898). C'est la premitre formule qui prend comme 

point de depart le pentane, ou le heptene: 

Formule No. XV. 
CH CH, 

CH Sal i / 
sa Da : SUA 
je C Ă 

] J A să îi A -y 

Le CI %, JA A : Sa OA 0 Si «A 
HI, C pd ; | 
| e d ne | 
| | | | 

II, C—— CH— CO H sta CO 
Cyclopentane - -trimethyle Cyelohextne 2—5, trimethyle 

1. 1.2, ctane 2—-1',3—2',one 27. iaz | on 4. 

lesquelles peuvent expliquer facilement la tormule proposee par duze 

pour lacide campholique. 

Voilă donc XV formules proposces pour le meme corps. 

Elles se rapprochent toutes des types suivants plus ou moins substitu6s: 

r ZE Eee al IE a Dia a Ia ei ai ee Ni aci: FSE PI Su PA CEA ENE SI Ser pe a i 

O EA C 
G Z si au pd jsf o e sa 

c ae Gr TAU cula 
Valcan 2 DT | | | | 
(e C j (i SION (9 A] 
| 4 ÎS f A | | | Ă 

ea G (e (i ANU 
Cyclopentane [= Ops Cvelohepta Su tă i “yelohexane yeloheptane PA 
formule Blanc formule de formule G SĂ 

Kekule Blanc ă 
Haller Cyclooctane i: 

Kachler formule 
Kannonnikoff Amstrong et 
Bouveault Miller. seal 
Bredt N. Collie. Vă ; 

Armstrong et Miller | 
N. Collie | ud o CA 

Gillet k pi a 0 
Wagner 
Tiemann. 
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"Or, celles qui ont le plus de chance, vu les corps que nous venons 

„de passer en revue, sont justement les formules qu'on peut deduire du 
„ cyelohexane. 

Le pentane peut donner- d'apres les vues de Baeyer—des composes 

tres stables, mais la formule de Blanc, peut tout aussi bien donner un 

„ derive en partant du cycloheptane. 

Ș Quand au cyelo-octene il a peu de chance d'exister vu la faible te. 
Ş  nacite des liaisons de 8 atomes de carbone. 

Occupons-nous un instant des formules qui resultent du type cyelo- 

hexane. Elles sont bien nombreuses mais elles peuvent facilement &tre 

partagces en deux groupes. iza 

1) Formules dans lesquelles les groupes annexes sont substitues d'une 

maniere extârieure ă la chaîne. Exemple : les formules No. I, II, III, LV, 

EVA, x, x. 
2) Pormules dans lesquelles les groupes annexes sont substitues dans 

linterieur du cycle. Exemple: les formules V, VI, XI, XII, XIV. 

Parmi les premieres, incontestablement que les formules Kekule-Haller, 

„ expliquent beaucoup de faits. Elles sont encore tr&s employees. 

4 Les produits d'oxydation, enonces plus haut tendent ă donner raison 

„A ceux qui ont propose les deuxi&mes tormules ă chaînes centrales. 

Parmi celles-ci, trois sont plus importantes, celles de Bouveault, Bredt 

et Tiemann. 

Le lutte parait &tre circonscrite entre les deux premitres, vu que la 

formule de Tiemann, malgre toute la superiorite du maitre qui la d6- 

fend, ne reunit pas tous les suffrages pour elle. 

La formule de Bredt, surtout celle modifice par Wagner, et surtout 

„celle de Wagner-Baeyer, si la chose pourait Gtre demontree definitive- 

ment, a plus de chance que n'importe quelle autre pour tre admise. 

| Pour le moment beaucoup de chimistes trouvent que c'est la for- 

„mule de Bouveault qui explique mieux la majorite des transformations du 

 camphre. | 
La formule de Bouveault a aussi un autre grand avantage au point 

de vue theorique. 

„ 'hexagone de Kekule explique d'une maniăre tres claire la formule 

A “rationelle du cyclohexane et du phene (eyelohexane-tri&ne ei 9) en 

E considerant le carbone comme tetra&dre. Les attaches sont faciles ă voir 

et elles sont tres probablement ainsi. 

 Pourles formules ă chaîne fermee ă Linterieur, telle que celle de Bredt, 

la premi&re—Bouveault, etc., et quon indique de plus en plus pour les 

- terpenes, c'est surtout la formule de Bouveault laquelle est tout indiquce. 
„Les deux carbones en para, presentent une extreme facilite pour des 

" constructions tres stables. On a ainsi comme groupe principal le suivant : 
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Les homologues superieurs s'expliquent facilement par les substitutions 

ulterieures. | 

Le derive suivant de la Piperazine, nous donne encore un de ces 

exemples, dans lequel les deux azotes terminaux n'ont AES une valence 

libre, comme le carbone, pour Ihydrogăne: 

N 

Cyclohexane-diaze 1.4, ctane 1—17, 4-27. 

La stabilite de ces chaînes doit nous faire penser que la nature les 

a employees plus souvent que nous pouvons le croire dans ces construc- 

tions varices quon appelle les terp&nes, essences, camphres, etc. 

Il resulte de cette longue exposition quaucune des formules actuelles 

ne satisfait d'une maniăre claire et rigoureuse aux produits obtenus en 

soumettant le camphre ă differentes recherches. 

Annexe ă lcetude physique du da Ip 

Les travaux en marche pour obtenir quelques derives du camphre 

n'€tant par termin€s, je ne ferais que ai ea remarques sur les pro- 

priâtes physiques de ce corps. 

Or, dans ce travail jai pu facilement observer que le camphre. est so- 

itipie dans acide chlorhydrique, qui le transforme probablement en son 

derive : 

m A ai 
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“par combinaison directe avec cet acide. Effectivement si Lon soumet du 

camphre reduit en petit morceaux dans Lacide chlorhydrique concentre 

le tout 6tant mis dans un appareil ascendent, on peut observer qu'une assez 

grande quantite€ de camphre se dissout. Si on laisse refroidir et qu'on 

filtre ă travers du coton de verre, on obtient une solution claire, faible- 

4 picat coloree en jaune. 

"En ajoutant un peu d'eau, on obtient un petit precicipite $in) se dis- 

sout dans un exc&s deau. 

Probablement le corps se separe en acide chlorhydrique-campre et 

- camphre qui se dissouț dans un exces d'eau. 

Or d'habitude on pense et les textes de chimie l'affirme, que le camphre 

est presque insoluble dans /eau. 

La densitee d'une solution de camphre faite directement dans leau a 

 ct6 trouvee ă + 150 =— 1,0007]. 

Pour mettre en &vidence cette solubilite, je me suis adressc ou pola- 

E rimetre. 
„La solution aqueuse de camphre saturee a froid, Elias un tube de 22 

E cm, a donne. 

(ad +o4. 
Comme preuve quil y a une combinaison avec laccide chlorhydrique- 

A jai pris la solution et jai tache de levaporer dans le vide. Malheureu- 

„sement leau decompose bientât cette chlorhydrine. Tout de m&me si 

„on prend de la partie centrale de la capsule, un peu de substance, pour. 

 prende le point de fusion, on voit qu'il fond de beaucoup plus bas, vers 

2430, 
La remarque la plus curieuse qui a €te faite sur la solubilite du camphre 

i dans acide chlorhydrique je la dois ă un collegue, Mr. A. Zaharia, lequel 

„a eu la' bonne idee d 'essayer la solubilite du camphre ă froid dans le 

meme acide. 
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Or le camphre est de beaucoup plus soluble ă froid quă chaud dans 

acide chlorhydrique. 

Une solution faite ă + 150 dans lacide chlohydrique, dans un tube de 

10 cm., nous a donne au polarimetre: 

(cod 7 

Cette solubilit& est une fonction de la tempsrature. Ainsi il a obtenu 

les chiffres suivants: 

Temperature = + 210,5 

Densite de Vacide, chlorbydrique -; n a a 

» » la solution camphree dans le meme 

acide, aa Ca o APR RIL E RN a 

Difference 

Temperature = 00. 

Densitee de Lacide chlorhydrique . . . .. . . . 

» ». - la “solution câmphree: e e a ea ne 

Difference . 

= 

195 

i 447 
0.048 

ei PIB) 
ele 
îi te OS 

Donc de la difference des densites 0,068— 0,048——0,020 il en resulte 

une solubilite plus grande ă froid. 

En saturant ă 02 Lacide chlorhydrique, on obtient une solution tr&s 

concentree, siroupeuse, dans laquelle il a trouve jusquă 38 gr. de camphre 

dans 100 c. c. de solution. 

Cette solubilite plus grande ă froid, peut Ctre mise en &vidence, de ma- 

nigre ă r6aliser une admirable experience de cours. 

Si lon prend ;un flacon dans lequel nous avons une solution sa- 

turce ă 09, solution qui est absolument claire et transparente, et qu'on 

la chauffe ă la main, tout de suite desgros caillots se forment tout autour 

des parois et la solution se prend en masse. On na quă 

nouveau pour que la solution redevienne claire. 

refroidir de 

En terminant, Mesdames et Messieurs, ce long expose sur le camphre, 

je vous remmercie cordialement de votre bienveillante attention, 6tant - 

convaincu que vous avez pu vous rendre pleinement compte des grandes 

difficultes que rencontrent les chimistes ă chaque pas, de meme que des 

moyens vari6s et utiles quils ont su se crcer pour penctrer ge en avant. 

dans lintimite de la constitution des corps. 
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Ş Uber das Vorkommen des Perehlorats im Chilisalpeter 

und iiber seine schădliche Wirkung auf die Vegetation von 

Getreidearten und Zuckerriiben 

E. VON 

i AL. ZAHARIA 
să A 

4 KAPITEL 1. 

i „ Geschichtliches: Die schădliche Wirkung des Perchlorats, wie sie in 

der Praxis beobachtet wurde. 

In der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse No. 66 (14 August 1896) 

verâitentlichte Professor Dr. Stutzer-Bonn eine Mitteilung iiber eine schă- 

dliche Wirkung des Chilisalpeters. Diese war besonders stark bei Rog- 

genpflanzen, viel weniger bemerklich bei Weizen und fast gar nicht bei 

„ Kartoffeln, welche mit demselben Salpeter gediingt waren. 

Der Chilisalpeter, welcher sich so schădlich zeigte, stammte aus dem 

Schiff «Arete», dessen Ladung in Antwerpen gelscht war. Professor Stutzer 

" analysierte mehrere Proben dieses Salpeters und konnte keine schădlichen 

„ Stofle darin finden. Eine, bei einem Bauern entnommene Probe aus ei- 
E nem Sack, dessen lohalt zu ?/, verbraucht war, und die schădlichen Wir- 

3 . lkungen hervorgebracht hatte, liess bei der chemischen Untersuchung eben- 

„falls keine anormalen Eigenschaften erlennen. In der Umgebung von Weg- 

Dece (Rheinprovinz), wo Professor St. diese unangenehme  Eigenschaft 

“des Chilisalpeters beobachtete, diingt man mit 100—360 kg. Salpeter pro 

 Hectar. «Die Zeit der Roggendingung war Ende Mărz und Anfang April. 

„Die Schăden waren um so grosser, je stărker gediingt war. In vielen 

Fallen hatte jedoch der aus derselben Ladung herstammende Salpeter auf 

i „ Roggenfeldern gar nicht schădlich gewirkt. Alle diese Umstânde liessen es 

„  unwahrscheinlich sein, dass der Salpeter als solcher schădlich war, son- 

 dern die schădliche Wirkung war vermutlich nur ganz besonderen Ne- 

„ benumstănden zuzuschreiben. Die ganze Umgebung von Wegberg befin- 

4 det sich in hoher landwirtschaftlicher Kultur. Der Boden besteht auf den 

E betreffenden Feldern aus ziemlich leichtem, humosem, jedoch etwas trock- 

Ş nem Sandboden. Vorzugsweise wird Schlanstedter Roggen gebaut, welche, 

auf nicht geschădigten Feldern eine Hshe bis zu 2.25 m. (Ende luni) er- 

: - reicht hatte.» 
Ș Professor Stutzer ich folgende Angaben iiber den Anblick der be- 

„ schădigten Roggenpflanzen: «Die Blătter der jungen Pflanzen waren an- 

SR fangs breit und dunkelgriin, das Aussehen ânderte sich indes sehr bald; 
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ein Teil der Pfanzen erhielt ein verbranntes Aussehen, bei anderen Pflan- 

zen wurde der Stengel kriechend, in den Gelenken stark knieformig 

gebogen; wieder andere Pflanzen wuchsen hsher, und spăter sich entwic- 

lrelnde hatten eine normale Beschaffenheit; allerdings waren die Halme 

nicht ebenso hoch wie auf benachbarten ungeschădigten Feldern. 

«Ende Juni fand ich viel Halme, welche knieformig gebogen oder spiralig 

gewunden und friihzeitig vertrocknet waren. Die Aehren konnten zum 
grossen Theil nicht aus der Blattscheide kommen, die Spindel war _ver- 

kiurzt, oben gekriimmt; die Bliitten zum grossen Teil unbefruchtet geblieben 

und daher die Samenbildung unvollkommen.» 

Damals war Professor St. der Ansicht, dass die schădliche Wirkung 

nicht dem Salpeter als solchen, sondern ganz besunderen Nebenumstănden 

zuzuschreiben. sei. 

«Die Schăden sind darauf zuriickzufiihren, dass unter den obwaltenden 

Bodenverhăltnissen hei gleichzeitigem Mangel an Feuchtigleit der Salpeter 

în zu starke Lâsung auf die Wurzeln der betreffenden Roggenpflanzen 

einwirkte. Vielleicht ist der Salpeter auch nicht gleichmăssig genug gestreut, 

was beim Streuen mit der Hand bei Verwendung von ungemahlenem Sal- 

peter leicht vorkommen kann. 

cae Vermuthch sind die geschădigten Roggenfelder bei gleich ungiin- 

stigen Witterungsverhăltnissen mit Salpeter gediingt, wâhrend auf den nicht 

geschădigten Feldern die Bedingungen fehlten, um eine zu konzentrierte 

Salpeterlosung zu erzeugen und solche mit den Wurzeln in Beriihrung zu 

bringen.» 

Kurz nachher brachte Dr. B. Sjollema in der « Deutschen lasi bose 

(29. August 1896. S. 615) eine vorlăufige Mitteilung iiber dieselbe Frage 

und bestătigte vollkommen die von Stutzer oemachte Beschreibung des 

Aussehens der krânken Pflanzen. Sjollema sagt aber, dass die Ursache 

dieser schădlichen Wirkung des Chilisalpeters auf den Perc//orazgebalt zu- 

riickzufiihren sei. Er fiihrte Vegetationsversuche mit Perchlorat aus und 

verspricht eine ausfiihrliche Mitteilung iiber dieselben. | 

In der Chemikerzeitnng (No. 101, 16. Dez. 1896, S. 1002) berichtet 

dann Sjoll. ausfiihrlich iiber seine Studien zur Aufklărung dieser Frage. 

«Es scheint zuerst der Salpeter einer im Friihjahr von 1892 zu Antwerpen 

angelkommenen Ladung gewesen zu sein, welcher cine sehr schădliche 

Wirkung auf den damit gediingten Roggen hervorgerufen hatte.» De Ca- 

luwe teilt jedoch in «De Landbode» mit, dass derartige Fălle schon seit 

10 oder 12 Jahren vorgekommen wăren.» Sjoll. giebt folgende Beschreibung 

der kranken Pflanzen, welche vollstăndig mit dem von Stutzer gegebenen. . 

Krankheitsbild iibereinstimmt. « Einige (2—4) Wochen, nachdem die Dingung 
stattgefunden hat, also im April, treten annormale Erscheinungen aul. 

Die anfangs dunkelgriiaen Pflanzen bekommen ein verbranntes Aussehen ; 

die Stengel werden kriechend und sind bei vielen Pflanzen schraubenfâr- 
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 mig oder kniefârmig gebogen. Auch in den Făllen, wo die schădliche 

. Wirkung nicht so gross ist, dass ein Unterpfliigen notwendig ist, bleiben 

die Halme und Aehren betrăchtlich kiirzer als die von normalen Pflanzen. 

Die Samenbildung ist unvollkommen und die Kârner bleiben klein.» 

 Sjollema ist ganz entschieden der Meinung, dass nur der Perchlorat- 

E gehalt des Chilisalpeters die Krankheitserscheinungen der Roggenpflanzen 

i „hervorruft und nicht die Stutzer'schen «ganz besonderen Nebenumstiinde», 

oder «die Witterungsverhăltnisse mit dem Zeitpunkte seiner (Chilisalpeter) 

E caine, wie A. de Caluwe (1) annimmt. Auch die Vermutung, dass 

die schădliche Wirkung Jodverbindungen zuzuschreiben wăre, bestătigte 

sich nicht. 

A „«Wenn nun auch die negativen Resultate der chemischen Untersuchun- 

gen nach schădlichen Bestandteilen zu der Annahme gefiihrt hatten, dass die 

„ Erscheinungen einen anderen Grund hătten, so blieben doch auch viele der 

„iiber die schădliche Wirkung des Chilisalpeters gemachten- Beobachtungen 

E unerklărt. Wăren die Witterungsverhăltnisse die Ursache der Schăden, dann 

„ÎN diirite es wenigstens als sehr auffallend bezeichnet werden, dass dieselben 

 Erscheinungen wihrend derselben Zeit vorkommen, în verschiedenen Lin- 

 dern, in denen die Witterungsverhăltnisse doch wohl nicht dieselben ge 

i wesea sind. Auch hat das Friihjahr von 1896, in welchem die schidliche 

E Wirkung am auffallendsten war, sich nicht durch solche ganz besonderen 

„ Witterungsverhăltnisse gekennzeichnet. Ein anderer Grund gegen die bis 

 jetzt gemachte Annahme ist auch der, dass die giftige Wirkung in einer 

 Gegend nicht auf allen an ense/len Zagen mit Chilisalpeter gediingten 

- Feldern konstatiert wurde, sondern stets bei einigen Landwirten, die Chi- 

Ă lisalpeter aus derselben Partie bekommen hatten. Ein Landwirt hat die 

> beiden Hălften eines Roggenfeldes am selben Tage gediingt, mit gleich 

„ grossen Quantititen Chilisalpeter aus zwei verschiedenen Partien. Auf der 

„einen Hălfte traten deutlich die Krankhetserscheinungen auf, wâhrend der 

E Roggen der anderen Hălfte sehr tippig wuchs. Aus Vorstehendem geht 

d mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass die chemische Zusammensetzung 

„des Chilisalpeters als die directe Ursache der Krankheitserscheinungen 

aufzufassen ist.» | 
„ Siollema hat, nach weiter im II. Kapitel zu besprechenden Methoden, 

„ mehrere Chilisalpeterproben erschâpfend analysiert und hat verschiedene 

Mengen Perchlorat gefunden. 
Um mit Sicherheit festzustellen, dass die schădliche Wirkung des Chi- 

- lisalpeters aul die konstatierte Verunreinigung zuriickzufihren ist, wurden 

„ Keimversuche und Versuche mit schon entwickelten Roggenpflanzen 
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50 ccm. von den verschiedenen Lâsungen oder destilliertem Wasser ge- 

quellt und sodann auf befeuchteten Stiickchen Leinwand în flachen Por- 

zellantellern der Keimung ausgesetzt. Durch tăglichen Zusatz von destil- 

liertem Wasser wurde eine gleichmiăssige B=feuchtung bei den verschie- 

denen Versuchen erzielt. Es wurde natiirlich immer dafir gesorgt, dass 

die sonstigen, die Keimung beeinflussenden Momente fiir die verschiedenen 

Versuche einer, Versuchsreihe, dieselben waren. Die Entwickelung der Keim- 

linge, die zur Kontrolle in reinem Wasser keimten, war in allen Versuchs- 

reihen sehr iippig. Eine Herabsetzung der Keimprozente durch Kalium- 

oder Natriumperchlorat wurde nicht beobachtet, dagegen wohl eine 'sehr 

starke Verzâgerung in der Entwickelung der Keimlinge, sowohl des Stengels 

als der Wurzeln. So war z. B. die Linge der Stengel und der Wusrzeln 

von Keimlingen, die wăhrend 5 Tagen in Wasser gekeimt hatten 4—5 cm., 

wăhrend die Roggenkârner, die auf mit einer 1%/jigen Lâsung von Na Cl O, 
befeuchteten Leinwand gebracht waren, sich zu ganz kleinen Keimlingen 

entwickelt hatten, von denen weder Stengel noch Wuszel lânger als 1—11/, 

cm. Waren.»> E 

Bei diesen, mit 1 un 1/, %/igen Perchloretlosungen behandelten Keim- 

lingen hat Verf. nach 5 Tagen fo!gendes beobachtet: «Die Wurzeln waren 

lkurz, hatten wenig Haarwurzeln und zeigten eine gelblich braune Farbe ; 

viele von den Stengeln hatten sich gekriimmt, einige waren aufgerollt und | 

andere waren gerunzelt». | 
S]. fihrte auch Keimversuche mit einer 1/,%igen Natronsalpeterlâsung 

aus und beobachtete zwischen diesen und denen in reinem Wasser ent- 

wickelten Keimlingen keinen Unterschied. Keime, welche mit einer 10%/,igen 

Natronsalpeterlssung behandelt waren, erlitten eine Verzăgerung  ihres SI 

Wachstums, aber diese Verzăgerung war viel geringer als die, welche mit 

K Cl O,-Lâsungen wahrzunehmen war und ausserdem fehten die cha- 

rakteristischen Merkmale, welche bei der mit den letzteren Lâsungen be- 

handelten Pflanzen vorhanden waren. | 

«Sehr interessant waren die Versuche mit Keimlingen, die, nachdem 

sie sich wăhrend 4 Tagen normal in Wasser emtwickelt hatten, mi- 

Perchloratl&sungen behandelt wurden. Nach 4 Tagen wurden năwmlich 

die Stiiclkchen Leinwand, aut denen die Keimlinge wuchsen, mit Filtrier- 

papier an der unteren Seite, so gut, wie dies ohne Beschădigung der 

Wurzeln mâglich war, getroknet und es wurden einige ccm. von einer 

17, %/, igen Lâsung von Perchlorat (Natrium-oder Kaliumperch!orat) ZU- 

gegeben. Bei den Kontrollversuchen, bei denen: die Leinwand auch mit 

Filtrierpapier  getrocknet worden war, wurde nur destilliertes Wasser 

zugesetzt. Die Teller wurden in diffusem Lageslichte aufgestellt und 

das verdampfte Wasser, wie bei allen anderen Versuchen, durch destil: "3 

iertes ersetzt. Die Lânge der Stengel war an dem Tage, wo die Salz- - 

losungen zugesetzt wurden ca. 4 cm. Nach einigen Tagen war die 4 
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den mit Wasser behandelten Keimlingen ungefâhr 15 cm. Die Keim- 

"linge im Perchlorat waren dagegen kaum gewachsen. Eine grâssere Lânge 

als 6 cm. erreichten die Stengel in keinem Falle. Bei einigen Keimlinger, 
 zeigte sich eine ganz annormale Entwickelung, die darin bestand, dass die 

_ Stengel nicht in die Hâhe wuchsen, sondern sich kriinmmten. Die Keim- 

scheide wurde seitlich durchbrochen und  dieser, durch die Keimscheide 

 gebrochene Teil des Stengels bog sich kreisformig. Es machte den Ein- 

- druck als ob die Keimscheide die Stengel verhinderte in die Hshe zu 

_ wachsen und der wachsende Stengel dadurch gezwungen war mittelst 

d Durchbrechens der Keimscheide einen Ausweg zu finden». 

„ Sjollema stellte ferner Vegetationsversuche in Tâpfen mit Gartenerde 

(ca 3 kg.) und Erde an, welche aus der Năhe der vergifteten Felder ge- 
 nommen war. Nachdem die Roggenpflanzen (12 fir jeden Topf) 1 und 2 ti 

- Monate sich normal entwickelt hatten, wurden folgende Zusătze pro Topf 
d _gegeben: 
D- 

IS Ol 0, 0,500 0,100 0,050 

Na Cl O, -— 0,100 0,030 

0,500 Na NO, + KCoO,: 0,050 0,025 0,0125 

Na N O, (rein) 2 g. 

von unreinen Salpetersorten je 0.500. 

Die Pflanzen, welchen 0,500 KCIO, zugegeben wurde, waren schon 

dă nach einer Woche sehr stark beschădigt und gingen schnell zu Grunde. 

 sowohl bei den Tâpfen mit K Cl O, Na Cl0, Na NO +KCO, 

SI (ausser dem mit 0.0125), wie auch bei denen, welchen unreinen Chilisal- 
“A peter zugegeben wurde. 

| «Wenn auch gewâhnalich nicht alle Pflanzen eines Topfes das Kriechen 

"und das Biegen in den Gelenken der Stengel zeigten, so war doch bei 

" allen eine Verzâgerung des Wachstums und ein Gelbwerden der Bliătter 

zu beobachten. Sie sahen nach einiger Zeii sehr verkimmert aus und ver- 

trockneten in vielen Făllen. Die unnormale Beschaffenheit war, ausgenom- 

en in den Tâpfen mit 0.5 g. Kaliumperchlorat, erst nach 2—3 Wochen 

eutlich wahrzunehmen. Ein Unterschied in der Wirkung des Natrium- 

nd Kalinmperchlorats konnte nicht beobachtet werden. In den Tpfen 

it Gartenerde war die Wirkung der Salze dieselbe wie in denen mit 

„dem Mischboden (Sand und Moor). Die Pflanzen der Kontrollversuche ent- 

wiclkelten sich in allen Făllen normal. Die Pfanzen in den Tâpfen mit 

2.9 £. Natriumnitrat zeigten nur in den ersten Tagen ein etwas verzăger- 

„tes Wachstum; die Blitter waren ein wenig schlafi, wurden jedoch nicht 

elb. Diese Pfianzen sahen nach einigen Wochen wieder vollkommen nor- 

“mal aus. Die Versuche, mit der sehr grossen Quantitiit Na NO, wurden 
„ angestellt, weil von anderer Seite die Meinung geiiussert worden ist, dass 

„eine zu grosse Konzentration der Salpeterlssung als Ursache der in Rede 
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stehenden schădlichen Wirkung aufzufassen sei. Die Erde wurde bei diesen 

Versuchen mit Na NO, absichtlich m&glichst trocken gehalten.» | 

Diese Versuche sollten nicht quantitativ die giftize Wirkung des Perch- 

lorats bestimmen; die oben gema-hten Beobachtungen beziehen sich -viel- 

mehr auf ziemlich grosse Quantităten von K Cl O,, welche auf ha. um- 

gerechnet, einen Gehalt von 5—6%j, Perchlorat fir eine Dingung von 

200 kg. geben. Sjollema spricht sich aber ausdiiicklich aus (1), dass er 

aus seinen Versuchen die Ueberzeugung hat, dass auch kleinere Mengen 

„ Perchlorat schon einen schădlichen Einfluss haben kânnen, aber er be- 

stimmte nicht quantitativ, wie gross der Perchloratgehalt sein muss, um 

giftig zu wirken. Damals ăusserte er nur die Vermutung, dass _vielleicht 

auch ein Gehalt von o 5%, K Cl O, schădlich sein kann. Durch spătere 

Versuche ist diese Vermutung von Sjollema nicht bestătigt. 

Veranlasst durch die Beobachtunger von Stutzer und Sjoilema priift Pro- 

fessor Wagner diese Frage (2). Aus einigen Feldversuchen mit einem Sal- 

peter von 1/29, Perchloratgehalt ist keine Schădigung zu sehen. Wagner 

hat auch die Landwirte, welche mit Salpeter von 10%, und mehr Perchlorat 

gediingt hatten, gefragt, ob etwa eine Schădigung der angebauten Pflanzen 

aufgetreten wăre und die Antworten waren negativ, auch von jenen, welche 

mit einem Salpeter von 1.65%, Perchlorat gediingt hatten. 

Sjollema antwortet, (3) dass er Roggenfelder gesehen hat, welche mit 

150—200 kg. Chilisalpeter von 1.40%, Perchlorat gediingt waren. Diese 

Felder waren sehr erkrankt und die gelieferte Ernte ganz traurig. Sjollema 

berichtet noch iiber andere Versuche auf Roggen von A. de Caluwe, nach 

welchem auf einer Parzelle von 2 m. mit 52.5 g. (250 kg. p. ha) Chilisal- 

peter mit ca. 1%, Perchlorat schon eine Beschidigung der Pflanzen wahr- 

zunehmen war. 

So stand die Frage anfangs April 1897 als Geheimrat Maercher uns 

beauftragte, die Wirkung des Perchlorats weiter zu priifen. 

Im Monat Mai sandte ein Landwirt an die Versuchsstation Halle eine 

Chilialsalpeterprobe zum Analysieren mit der Bemerkung, dass die mit 

diesem Salpeter gediingten Felder eigentiimliche Erscheinungen zeigten 

und die angebauţen Pflanzen stark beschădigt seien. Die Analyse dieses 

Salpeters gab als chemische Zusammensetzung folgende : 

6.20, 9/4. I12.0 

8172 > Na NO, 

3.53 » KE NO; 
1:09 5. E-C 

549, ISOL, 

(1) Deutsche Landwirtschaftliche Presse No. 22, 20 Mărz 1897 S. 195. . 

(2) ă » pa DE a la 1897. ; 

(3 » > > » „22, 20 Mârz 1897. 
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Geheimrat Maercker hat die Felder besichtigt und berichtet iiber das 

Aussehen der vergifteten Pflanzen folgendermassen (1); 

« Gerste. Dieselbe hatte */, Ctr. Chilisalpeter und 3/, Ctr. Superphosphat 

fir den Morgen, bei der Bestellung Anfang April, erhalten. Die Pflanzen 

standen sehr ungleichmăssig, man konnte sehen, dass der Salpeter nicht 

in fein gemahlenem Zustande ausgestreut war; auf einigen Stellen waren 

die Pfanzen ganz vergangen, aul anderen waren sie sehr zuriichgeblieben 

E „und zum Teil im Absterben begriffen. Daneben fanden sich auch, offenbar wo 

weniger oder lein Chilisalpeter hingelkommen war, noch viel gesunde Pflanzen. 

- Der Boden war ein humoser Lehmboden des alten Frose'schen See's. 

« Roggen. Schwerer, kalter Kalkverwitterungsboden. Der Roggen hatte 

im Friihjahr in der zweiten Hălfte des April */, Ctr. Chilisaipeter fiir den 

Morgen erhalten, der Stand war ein ausserordentlich schlechter; gesunde 

Pflanzen waren iiberhaupt nicht vorhanden, die meisten ganz verkiimmert. 

Das ungieichmissige Ausstreuen des Salpeters konnte man auch wieder 

 genau beobachten. aber ganz unbeschădigt war kaum eine einzige Pflanze 

Ca 

2 ca, NR, 

0 
În IO 

 durehgekommen. 

<« Gerste aul schwerem jale Kalkverwitterungsboden. Sorte: Mansfelder 

Landgerste. Diingung 3, Ctr. Salpeter und î/, Ctr. Ammoniaksuperphos- 

4 phat 9 + 9 fir den Morgen, Mitte April bei der Bestellung. Die Gerste 

war în ihrer Entwickelung ebentalls wesentlich geschădigt. Besonders charak- 

teristisch war, dass an den Grenzreihen, wohin der betreffende Landwirt, 

„um seinen Salpeter nicht dem einem Anderen gehorenden Nachbarachker 

„zu Gute kommen zu lassen, einen Salpeter gestreut hatte, der Stand der 

 Pflanzen ein charakteristisch guter war. 
« Weizeu. Derselbe hatte go Pld. bis 1 Ctr. Salpeter fiir den Morgen er- 

halten und zeigte auch eine deutliche Schădigung. Gerade die Krăuselung 

auf der Blaftoberfliiche und die schraubenformige Drehung der. Blătter 

trat hier auch hervor. Die Sorte des Weizens war Square head, der Boden 

„ein humoser Lehmboden. 
«Zuckerriiben. Diese hatten 2 Ctr. Chilisalpeter fir den Morgen erhalten, 

waren gut aufgegangen und zeigten vorlăufig keine Krankheitserscheinungen». 

-Wir hahen mehrere gesunde und in verschiedenen Graden beschidigte 

Pflanzen gemessen und die mittleren Resultate waren folgende : 

Halmlănge  Internodienabstănde  Blattlânge 

„ Gesunde Roggen-Pflanzen 39mm. pam. pam. 27Gmm. qm. 

„ Scehwach beschidigte  » 208 2) pe) Anal) 93 102 
„ Stari > > 93  Abstănde nicht zumessen  190——20 

„ Gesunde Gerstenpflanzen 250 Sade » > CAE 

But beschădigte  » 4O—I100 >» » » === 

Ep » Weizenpflanzen 110 » > » == 

(0) Il. Landw. Zeitung 1897. No. 46. S. 388. 
Li 
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Tafel 1 ist die See Mn einer photographischen Aufnahme von be- 

schădigten [(2. 3. 4), ist gesunde Piianze (R.)] Pflanzen, welche alle 

von Dr. Steffeck und e pi Potaniker in der Versuchsstation Halle, 
beschriebene Merkmale schen lassen. 

Die Merkemale der Perchloratvergujtung (1). «Charakteristisch fir eine 

Perchloratvergiftung bei Pflanzen ist stets eine Krăuselung des Blattes (Taft. 

I, 4, die 2 Blătter in der Mitte). Ferner sind an den eben hergeschobenen 

Blăttern, wenigstens bei Cerealien, Drehungen wahrnehmbar, (Tatel 1], 2. 3), 

welche bei spăterer Entwickelung so stark hervortreten, dass jedes einzelne 

neu gebildete Blatt 4—5 Mal um seine Achse gedreht ist, so dass Blătter 

auftreten, welche eine vol!istăndige Schraubenform besitzen. (Tafel I, 2). 

Am stărksten ist dies jedes Mal bei den Herzblăttern der Fall, die so ge- 

kriimmt und gedreht sind, dass sie nie mit der Spitze aus der Blattscheide 

lkommen, sondern total gekriimmt, mit dem Vegetationspunkt nach unten 

gebogen, versuchen, die Blattscheide zu verlassen. Vielfach kommen herbei 

Verwachsingen von Blattflichen vor, welche das kiimmerliche Aussehen 

der Pflanzen vergrâssern helfen. Derartige Blătter sehen wie in einander 

gefaltet aus und kommen nicht zu einer weiteren Entwickelung. Die stark 

vergifteten Cerealien waren kaum 15 cm. hoch und bildeten eine kurze, 

auf der Blattscheide nur zur Hălfte herausragende oder in die schrauben- 

formigen Windungen der Blătter eingewickelte Achre (Tafel I, 3, 4). Endlich 

scheinen eigenartige Verdrehungen der Stengelteile auch fi solche Fălle 

charakteristisch zu sein.—Zu erklăren sind alle diese Erscheinungen durch 

eine gesteigerte Turgszszenz, welche das Perchlorat bsi d=n Pianzen her= 

vorzurufen . scheint». 

* 
* * 

Veranlasst durch die Untersuzhungen von Sjollema, Stutzer und Maercker, 

haben Gerlach und Jungner Keim- und Vegetationsversuche mit Perchlo:at 

ausgefiihrt (2) und zwar mit Getreidearten, Senf und Zuckerriiben. Die 

Samen wurden in verschiedenen Kaliperchloratlosungen von einer Konzen- 

tration bis 0.54%, 6 Stunden lang eingequollen, auf Keimteller gebracht 

und der Keimung iiberlassen. Eine Stârung der Keimungsenergie, wie 

auch der Keimfâhigkeit trat nicht ein, ausser bei Zuckerriibenknăulen, bei 

denen eine Verminderung der Keimfăhigkeit festzustellen war, aber die 

Depression war sehr gering. — Fiir die Vegetationsversuche wurden je 

10 Kârner von Roggen und Weiz-n in reinem, oder wenig Perchlorat 

enthaltendzm Wasser 12 Stunden lang eingequollen und in Vegetations- 

gefâsse, welche gediingt und regelmăssig begossen wurden, verpflanzt. Die 

grâssere Anzahl der Gefăsse erhielt einige Tage nach dem Aufgehen der 

(1) Jahrbuch der agric. chem. Versuchsstation Halle 1897. S. 92. 

(2) Landw. Centralblatt fiir Posen, reprod, auch in dem Saaten:, Die und Fut- 

„termittelmarkt, 1898. No. 3. 4. 6. 
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flanzen verschiedene Lăsungen, in welchen 6.8 mg.—67.5 m. gelâst wurden. 

Schon nach einigen Tagen waren die Vergiftungsmerlmale zu sehen. Die 

Ă Zahl der erkrankten Pfanzen war bei Zufiihrung vo 7.5 mg. Perchlorat, 

 fiir Roggen 5 von 14, fiir Weizen 6 von 15. Die von Verfassern gege- 

ene Beschreibung stimmt sehr gut mit denen seiner Vorgănger iiberein. 

folge der Vergiftung sind die Pflanzen in ihrem Wachstum sehr zuriick- 
blieben. Das durchschnittliche Wachstum der Weizenpflanzen war in 

n Gefăssen von 8-—0 Tagen innerhalb 22 Stunden ohne Perchlorat : 

.9 mm. mit 7.5 mg. K CLO,: 17.5 m., mit 149—14 mg., 50—0.2 mm. 

und infolgedessen wurde die durchschnaittliche Lănge der Pflanzen am 

BA. Tape. 
AG RRRI olime || 5 5 Ca 

14.9 6.5 > 

223 66 » 

37.2 IL e 
52.0 i ist e) 

743. Site, 
_Nach der Meinung der Verfasser zeigte sich der Hafer am unempfind- 

i Ertrag ohne K CL O a] 
KCLO, aa ! Zuckergehalt gesetzt A 

ca |eae ez. der Riiben aa i 

 |lpro Gefăss mel pro ha. kg. il ei, o Ruben Zucker 
RA IA i ke A î L') 

E. i | | 
E: e) o 1087 15.9 100 100 

6.8 4 1028 | 15.8 95 94 

20,3 iz) 998 15.6 92 90 

33.8 20 963 16.2 86 | 90. 

472 28 891 3010 ul| 82 84 

60.8 36 988. 6 ăi To) 92 

“Es wurden auch Versuche mit Gerste, Hafer und Senf angestellt in der 

eise, dass den Tâpfen verschiedene Perchlortlâsungen am 3-ten und 

ten Tage nach dem Aufgehen der Pflanzen zugesetzt wurden ; wegen 

der vorgeriickten Jahreszeit gelangten sie jedoch nicht zur Reife und man 
begniigte sich die abgeerntete organische Substanz als Trockensubstanz 

1 bestimmen. Die Resultate sind în folgender Tabelle zusammengestellt: 

2 



Senf | K CI O, Gerste Hafer | 

| | |Gczratete Ertrag . | Ecerntete Ertrag “Geerntete | Ertra 
| Pro | Pro | Trocken- ohne | Trocken-| ohne | Trocken- ie | 
Gefăss | ha  substanz K Cl 0,=— substanz |K Cl 0,= substanz ECO, 
| | 10 | 10 | i BE _mg. | kg. | g. 0 gesctzt, g. 0 gesetzt 20: gesctzt 

e Ps | | EI = 
O 0.4370 dee Ioa) 62.3 100 |: 33.6. „100 

| | | | | | ș 

| | i | | ri | i | ASȘI, S 
68|: 4 | 3533 1. 96| o e le ge i! 

[200 | 12 28.2 |: 2:76 -|208.6 2-1 410. | Da 52 | 

['34.0 | 20. |: 107| i-:53 677 3 BN aaa | 90 | 
| să l ile I = zii E i “ 

Aus ihren Versuchen zichen die Verfasser folgende Schliisse: 

«Junge Gersten-, Roggen- und Weizenpflanzen, welche unter Zafiihrung | 

der erforderlichen Nâhrsalze und Wassermenge erzogen wverden, erkranken 

und liefern niedrigere Eutrăge, wenn 20 mg. Kaliumperchlorat pro Gefâss, 

entsprechend . z2 /g. pro ha. zugefiihrt- werden. Auf freiem Felde, wo să 

Nâăhrstoffmangel und zeitweise Trockenheit eintreten kann, geniigen. nach 

den Maercker'schen Beobachtungen schon 8 kg. dieses Salzes,-um eine 

schădliche Wirkung hervorzurufen. Hafer und Senf vertragen unter sonst | 

giinstigen Wachstumsbedingungen bis 20 kg. Kaliumperchlorat pro h 

Es ist jedoch nicht unmoglich, dass bei Nâhrstoff- und Wassermangel 

schon geringere Mengen des Salzes schădlich witken. Junge Zuckerriiben 

vertragen 36. kg. pro ha. und scheinen selbst unter nicht so giinstigen A 

Verhăltnissen noch durch 20 kg. desselben în îhrer Sie ERIE nicht 

gestârt zu werden». | 

In. letzter Zeit ist wiederum € ein Fall von Perchloratvergiltung bei Roggen 
beobachtet worden (1). - 

Am 29. Ma d. ]. erhielt die Vesela Halle. eine Prope: von 

Roggenpflanzen, welche auf Sardbodeu -gewachsen, die charakteristischen 

Vergiftungsmerkmale sehr deutlich. zeigten. Von .ungefâhr 400 Morgen 
waren 100 Morgen sehr beschădigt. Es waren 2 Mal je 1/, Ctr. pro Morgen 

gegeben worden. Der Landwirt hatte den Salpeter nicht auf Perchlorat 

untersuchen lassen. Die nachher seic al der betreffenden 4 Sal- 

Dei Ex beri ergab 1.57, 0.87, 0.60, 1.57 %, Perchlorat. 

(1) M. Maercker, <Wiederum ein Fall von Perchloratvergiftung». II, Landw. Ztg. 

No. 50. 29. Juni.1898. 
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i Der Perchloratgehal des Gili zi (tes ind dna alti area Methoden 

zur Bestimmung desselben. 

FR Sjollema war nicht der erste Chemiker, welcher das Vorhandensein von 

- Perchlorat im Chilisalpeter nachgewiesen. hat. -— Am 4. April 1894 ver: 

-  ffentlichte ZI. Zle/ligh in der Chemikerzeitung No. 27, S. 485 einen «Bei- 

trag zur Priifung der Kalisalpeter», in welchem er in verschiedenen und 

„A auch solche als «chemisch rein>»- bezeichneten Kalisalpeterproben das Vor- 

: noch - chlorsaure Salze sein kânnen. Verf. wollte einen Kalisalpeter, welcher 

vita Spuren von Chlor enthielt, analysiren und deswegen verpuffte er eine 

- Probe. desselben in einer Platinschale mit Zucker. Der Wăsserige Auszug, 

nach Săuerung mit Salpetersăure, gab mit einer Silbernitratl&sung einen 

E: „Niederschlag, welcher alle Figenschaften des Chlorsilbers besass.  « Wurde . 

3 der Salpeter fiir sich in einer Platinschale bei kleiner Flamme einige Mi- 

“_nuten lang geschmolzen, so erzeugte Silbernitrat in der mit 'Salpetersăure 

 angesăuerten wăssrigen Lâsung der Schmelze  keinen Niederschlag. Bei 

„N lânger fortgesetztem und stărlserem Erhitzen des Salpeters trat -nach der 

„_ ăblichen Behandlungsweise eine deutliche Reaktion auf Chlor ein». Die 

„ Chlorreaktion war noch stărker, wenn der betreffende Salpeter mit etwas 

A Pyrolusit gemischt - wurde. Zu. einer weiteren Prifung hat Verfasser- aus- 

E schliesslich Schiwefelsăure . nel „Pyrolusit, -welche : absolut 'chlorfrei Water - 

 angewendet. Si 
E ln einer Platinschale wurden IO g. des betreffenden Salpeters und 

o: 5 g. gepulverten Pyrolusits bei starker. Flamme so lange erhitzt, bis die 

- Schmelze - vollstândig griin. geworden war. Die Schmelze wurde dann: in 

“so cem. destilliertem Wasser gelâst, die erkaltete L&sung mit ca. 20 ccm. 
„ 'verdinnter Schwefelsăure  versetzt, einige Minuten - stehen gelassen und 

durch einen gut mit verdiinnter Schwefelsăure ausgewachsenen Filter fil- 

„triert.» Das Filtrat zeigte, mit Silbernitratlosung versetzt, -eine milchigweisse 

- Triibung. Bei allen vom Verfasser untersuchten 20 Salpeterproben trat die 

E: Chlorreaktion  deutlich hervor, allerdings in verschiedenen Stărken. In 

E: manchen Proben war nur eine starke Triibung, bei anderen schied sich 

“4 „ein kăsiger Niederschlag aus. Dieser Niederschlag zeigte sich als aus Chlor- 

 silber bestehend. «Er lste sich mit Leichtigkeit in Ammoniak und wurde 

aus der Lâsung beim Ansăuern wieder ausgeschieden; am Lichte wurde 

er zuerst violett und dann schwarz. Beim Erhitzen des getrockneten Nieder- 

= schlages schmolz er zusammen. Die Schmelze wurde mit Zink und ver- 

diinnter Schwetelsăure reduziert und die abgegossene Fliissigkeit mit Silber- 

nitratlosung versetzt; es trat wieder die charakteristische Făllung “von. 

Chlorsilber ein. Mit Phosphorsal und iad gegliht, gab der Silber- 

handensein von Chlorverbindungen nachweist, welche weder . Chlorsalze, ; 4 
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niederschlag ebenfalls die charakteristische Flammenfârbung fir Chlor. Aus 

diesen Vesuchen kann man schliessen, dass in dem Salpeter eine Chlor- 

verbindung enthalten ist, die in urspriinglicher Form mit Silbernitrat 

keinen Niederschlag bildet. Alle organischen Chlorverbindungen sind aus- 
geschlossen, da dieselben durch stărkeres Erhitzen des Salpeters zerstârt 

werden miissen und die volle Chlorreaktion dann sowie in der mit Pyro- 
lusit behandelten Salpeterprobe auftreten wiirde.» Um zu beweisen, dass 

das gefundene Chlor nicht von Chlorate herriihrt, hat Verf. vergleichende 

Versuche ausgefiihrt. Man weiss, dass die lkonzentrierte Schwefelsăure in 
Gegenwart von Chlorat sich gelb fârbt; 1 g. Salpeter mit 0.10, Chlorat 

fârbt die Schwefelsăure (3 ccm.) stark gelb. Die gelbe Farbe ist noch zu 

bemerken, wenn der Chloratgehalt nur 0.01%, betrăgt. 1 g. von der un- 

tersuchten Salpeterprobe in 3 ccm. Schwefelsăure ruft aber keine Fărbung 

hervor. — Der am stărksten verunreinigte Salpeter liess einen Perchlorat- 
gehalt bis 0.25%, eikennen. 

Kurz nachher verâftentlichte C. F/aezssermann, (Chemilkerzeitung 8: August 

1804. No. 68, 1. 1206) eine Notiz ciiber den Gehalt der Salpeter an 

Perchlorat», în welcher er berichtet, dass er veranlasst von der Hellig'schen 

Mitteilung, Proben von 7eine, zur Schwarzpulverfabrikation bestimmten | 

Kalisalpetern untersucht und ausnahmslos perchlorathaltig gefunden hat. 
»Die Proben enthielten nur Spuren von Chlorid und entsprachen im 

iibrigen den Anforderungen des Arzneibuches fiir das Deutsche Reich. Die 

Abwesenheit von Chlorat geht daraus hervor, dass die Lâsung nach dem 

Kochen mit verkupferter Zinktolie lkeine stărkere Triibung mit Silber- 

nitrat zeigte als vor dieser Behandlung: auch lieferte der Salpeter beim 

Erhitzen mit iberschiissiger Schwefelsăure auf ca. 1000 eine beinahe c//oz- 

/reie Salpetersăure. Selbst die bei etwas hsherer Temperatur abdestillie- 

rende Salpetersăure war nur sehr schwach chlorhaltend, dagegen ging 

gegen das Ende der Destillation eine Sănre iiber, in welcher, nach dem 

Verdiinnen mit Wasser, Silbernitrat einen dicken Niederschlag von Chlor- 

silber hervorrief. Da Perchlorate von Schwefelsăure erst iiber 100% zersetzt 

werden, wăhrend Chlorate schon unter 100% zerfallen, so kann ein Zweifel 

an der Richtigkeit der von //7///e/ ausgesprochenen Vermutung, dass die 

von ihm untersuchten Salpeter Perchlorat enthalten, nicht lănger bestehen. 

« Was die Frage anbelangt, in welcher Weise das Perchlorat in den 

Salpeter gelangt, so ist dieselbe dahin zu beantworten, Zass der sur Fler- 

sfellung des Conversionssalpeters dienende Chilisalpeter bereits Perchlorat 

enthălt. 

„„...„ Die Gegenwart von Perchlorat in dem gewohnlichen 3 ao. 

Chlornatrium enthaltenden Chilisalpeter ist die Ursache, dass beim Destil- 

lieren mit Schwefe'săure zuletzt iibergehenden Salpetersăurepartien. aie 

chlorreichsten Sind». 

Verf. schliesst seine Notiz, mit der Bemerkung, «dass bei der Analyse 

PIPI PE Stea pete fer ro DOI E XA DE 
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des Chilisalpeters in Zukunft der Gehalt an Perchlorat beriicksichtigt 

'werden muss und es diirfte sich die Differenzmethode auf die Dauer nicht 

mehr aufrecht erhalten lassen.» 

„ Diese Notizen wurden aber ausser Acht gelassen, bis Ende 1896 Sjol- 

lema seine Arbeit (1) publizierte. Die Perchlorate, sei es als K-, sei es als 

Na-Salze sind die Ursache einer oft beobachteten schădlichen Wirkung des 

„ Chilisalpeters. Sj. machte die vollstindige Analyse eines solchen Salpeters 

“und bemerkte, dass einige Prozente als unbestimmbar iibrig blieben. Er 

suchte nun nach anderen, im Chilisalpeter sonst nicht vorkommenden 

 Verbindungen und fand so, dass durch Gliihen stetig eine Zunahme des 

"Chlorgehalts des betreftenden Chilisalpeters stattfand. Man kânnte an die 

 Anwesenheit von chlorsauren Salzen denk=n, aber die chemische Analyse 

liess eine beachtenswerte Mengen von diesen letzteren nachweisen. So 

war man der Vermutung nahe, dass die Uebernahme des Chlorgehalts 

aus Perchloraten herriihre. | 

Um die Anwesenheit des Perchlorats nachzuweisen, wurden 20 g. Chi- 

lisalpeter in 20 ccm. Wasser gelâsst und unter Abkiihlen 15 ccm. kon- 

zentrierte Schwefelsăure zugegeben. Die Salpetersăure wurde durch Zu- 

leitung eines H, S- Stromes reduziert und die Lâsung von dem abgeschie- 

denen Schwefel abfiltriert. Durch Zusatz einer Lâsung von Rubidiumchlorid 

oder auch Kaliumacetat entsteht ein krystallinis her Niederschlag von Ru- 

bidium-resp. Kaliumperchlorat, welcher, nach sorgfăltigem  Auswaschen 

mit verdinntem Aikohol, mit Natriumnitrat oder carbonat gemischt und 

"auf Platinblech gegliiht, lăsst in seiner mit H NO, eingesăuerten wăs- 

serigen Lăsung die Gegenwart von Chlorid nachweisen. Statt dieser Me- 

“thode kann man auch durch fractionierte Destillation eines mit Schwe- 

felsăure zersetzten Chilisalpeters das Vorhandensein von Ueberchlorsăure 

- nachweisen. Am Ende der Destillation wird die Farbe der siedenden Fliis- 

igleit gelb und es tritt der Geruch nach Chloroxyden, infolge der Zer- 

setzung der Ueberchorsăure, sehr stark auf. Im Destillate kann die Ucber 

“chlorsăure direkt mit Rubidiumchlorid niedergeschlagen werden. 

„Um das Perchlorat quantitativ zu bestimmen, wurden 10 g. Chilisal- 

peter in einer Platinschale bei Dunkelrotbitze gegliht. Das Perchlorat 

zersetzt sich unter Bildung von Chloride. Man titriert das Chlor nach 

Volhard in ungegliihtem Salpeter und nach dem Gliihen und die Difierenz 

_giebt die Chlormenge, welche aus Perchlorat entstanden ist. Um be Gliihen 

“Verlusten durch Spritzen vorzubeugen, hângt man iiber die Platinschale 

auf einer Entfernung von ca. 1/, cm. einen Platindelkel. Der geschmolzene 

Chilisalpeter hat die Tendenz an den Răndern der Schale emporzukrischen. 

(1) Chemikerzeitung 1896, 16 Dez No .101, S. 1002; 
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meyer'schen Kolbens Gebrauch zu machen (1). Die. zu “analysierende. Sen i 
„lisalpeterprobe :muss “homogen sein. Sj. empfielt 100 g. in 500 ccm. Wasser 

" aufzul&sen und dann aliquote Teile zu. nehmen, weil das. Perchlorat im 

Chilisalpeter nicht gleichmăssig verteilt ist. Das Gliihen muss 2 Stunden- 

“iiber einem guten Teclubrenner dauern. — Man weiss, dass sich das 

„ Perchlorat fir sich beim- Erhitzen in Chlorid und freies Chlor zersetzt. 

Nennenswerte Chlorverluste sind aber nicht zu befiirchten, weil. die Ver- 

fliichtigung des Chlors durch Anwesenheit von Natriumnitrat oder car- 

-bonat verhindert wird, Man hat sich folgenderweise versichert, dass dies 

der Fall ist:. 300 mg. Kaliperchlorat wurden mit 1 und 10. g. Na NO, ge- . 

“ gliht und das Chlor titriert. Man hat als Perchlorat vwiedergefunden.: 293: Gai 

285.3. 293.6, 296.4 mg. 
“Nachdem Sj. seine Beobachtungen paine hat wurden - mehrere Me- . 

toden fir die Perchloratbestimmung vorgeschlagen. So Dr. Frech (Chemilcer 

Ztg. 1897, No. 1,5. 10) sagt, dass sowohl eine qualitative, wie auch eine 

quantitative Bestimmung des Perchlorats gut geht, wenn man. folgender- 

massen oprriert: «Man l&se 10 g. Salpeter von ca.-0.3 %, Chlornatrium 

in 80 ccm. Wasser, zersetze mit 7 ccm. H NO; von 1.4 spez. Gewicht, 

erwărme, setze. dann 8 ccm. Spiritus -920 Tr. hinzu und koche einige. 

Zeit [5 Minuten). Unter Entwickelung. von salpetrigen und aldehydartig 

riechenden Dimpfen wird so alles Chlor der vorhandenen Chloride und 

der in der Regel nur spurenweise vorhandenen Chlorate verfliichtigt und 

"eine Probe mit Silbernitrat wird keine Reaktion mehr geben. Man iiber- 

săttige nun mit chlorfreiem Natriumcarbonat bezw.-bicarbonat, spiile den 

Inhalt aus der benutzten Porzellanschale in eine: Platinschale, dampfe iiber 

freiem Feuer zur Trockne und gliihe». Man titriert das aus Perchlorat 

entstandene Chlor wie gewâhnlich. 
PF. Winteler, (Chemikerzeitung 1897 No. 10, S. (a ist der Meinung, 

um irgend welchen Cblorverlusten vorzubeugen, 10 g. von dem betr. Sal- 

peter mit rauchender Salpetersăure in zugeschmolzenen Glasrâhren' bei 

einer Temperatur iiber 2000 zu erwărmen. Die Ueberchlorsăure und deren 

bei einer so hohen Temperatur entstandenen Dee sind 

durch rauchende Salpetersăure quantitativ reduziert. — Diese Methode ist 

aber verhăltnismăssig kostspielig und zu umstăndlich, um fir laufende 

Analysen in Versuchsstationen angewendet werden zu kânnen. 
Bei manchen Chilisalpeterproben haben wir die Gegenwart von Chlor- . 

săuresalzen nicht nur in Spuren konstatiert. Dasselbe ist auch in der Ver- 

suchsstation Pommritz beobachtet worden. — Um auch das Chlor von . 

(1) Sj. ist der Meinung, dass die so entstandenen Verluste zu gering sind, um 
einen bedeutenden Einfluss auf die analytischen Resultate zu haben. Nach  unseren 

Erfahrugen in der agric. chem. Vers. Stat. Halle, kânnen wir diese Meinung voll- 

stândig bestătigen. 
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Chlorate zu entfernen, haben wir die von Erck vorgeschlagene Methode 
benutzt. In der agric. chem.Versuchsstation Halle verfâhrt man wie folgt: 

_25 g. von der gut durchgemischten, zum Analysieren eingesandten “Chili- 

4 În salpeterprobe: werden in ca. 80 ccm. Wasser gelost, mit 20 ccm. -lonz. 

î.H NO, und 20 ccm. Alkohol gemischt und gekocht. Man kocht so lange 
bis keine roten Dămpfe sich entwickeln (ro-—15 Minuten), lăsst etwas er- 

„ kalten, setzt noch 20 cem. Alkohol hinzu, kocht so lange bis das Volum 

der Lâsung etwa zur Hălfte reduziert ist, dann neutralisiert man mit einem 

;  Ueberschuss von Na CO,, spult dasselbe in eine Platinschale und dampft 

E: auf dem Wasserbade bis zum Trocknen ein. Der Riickstand wird auf 

 freier Gasflamme (dunkelrot) geschmolzen. Man titriert das. Chlor nach 

și der bekannten Methode. In der hiesigen Station titriert man mit Ag NO,- 
3 A Lâsung und Kalichromat als Indikator. Die in dieser Weise erhaltenen 

"Resultate sind gut iibereinstimmend. Wir haben  kiinstlich hergestellte Chi- 

lişsalpeter in dieser Weise analysiert und die Unterschiede zwischen den 

- gefundenen und angewendeten Perchloratmengen waren nicht gross. Es 

„wurden Chilisalpeter mit einem Perchloratgehalt von 0,5, 1,0 und 2%, 

„ kiristlich hergestellt; die gefundenen ie a ae waren: 

E Die Methode ist t nicht umstăndlich man kann binnen 24 Stunden 20 Ana- 

E „1ysen sehr gut durchfiihren. 
„In anderen Versuchs-Stationen (Pommritz) bestimmt man ara den Chlo- 

“dă ratgehalt des Salpeters, wenn er in grâsseren Quantităten vorhanden ist. 

In Pommritz verfâhrt man folgendermassen: (1) 
«Unter Zugrundelegung der Tatsachen, das Chlorate und Perchloraţe 

“durch einstiindiges Erhirzen bei schwacher Rotglut in Chloride verwandellt 

_werden, dass ferner durch. nascierenden Wasserstof aus Zinkstaub und 

- Essigsăure Chlorate leicht zu Chlorid reduciert, Perchlorate dagegen absolut 

„nicht verândert werden, verfahren wir so: 

1) Chilisalpeter eine Stunde gegliiht, die Lâsung titriert mit Silbernitrat- 

l&sung giebt Summe in Form von Chlorid, Chlorat und Perchlorat vor- 

„ handenen Chlors. | 

2) 5 g. Chilisalpeter mit 10 g. chlorfreiem Zinkstaub, 100 ccm. Wasser 

„und 1 ccm. Essigsăure 1 Stunde ganz schwach gekocht; ein aliquoter Teil 

„des Filtrats nach dem Neutralisieren titriert, geht CI. in Form von Chlorid 

iii, 

iti tai pie ae iei da cu 

13 

dă „und Chlorat. 
n. Ea 

a 

3) Ein Chilisalpeter direct titriert, giebt Cale in Form von Chlorid. 
dă „E den so erhaltenen 3 Zahlen, werden dann die Gehalte an Perchlorat 

î und Chlorat berechnet.» a, 
 Diese Methode ist etwas amstândlicher, weil es Ser ist, chlorireien 

a 

| ir: (1) Privatmitteilung. 
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Zinkstaub zu finden und manchmal der Chlorgehalt - des Zinkstaubes tir 

betrăchtlich ist. 

Neuerdings hat man andere, scheinbar giinstige Verânderungen der 

urspriinglichen Bestimmungsmethoden durch Reduktion in der Hitze vorge- 

schlagen. So nach O. /ârszer, (Chemilkerztg. No. 36, 1898. S. 355.) «ro g. 

des zu untersuchenden Salpeters werden mit 10 g. chlorfreiem entwăssertem 

Natriumcarbonat gemischt, oder wenn der Salpeter aus der Lâsung ab- 

gedampft wurde, damit iiberschichtet, in bedeckter Platinschale oder ge- 

răumigem Porzellantiegel iiber voller Flainme erhitzt, bis die Schmelze sich 

nicht mehr blăht, sondern diinnfliissig geworden ist und nur noch kleine 

Blasen wirft, was eine Zeit von hâchstens 10 Minuten erfordert. Die 

Schmelze zieht sich hierbei nicht an den Wandungen der Gefăsse empor 

und lăsst sich nach dem Erkalten leicht ablâsen. Nach L&sen der Schmelze 

in iiberschiissiger Salpetersăure wird das gesammte Chlor nach einer der 

iblichen Methoden bestimmt. Die Resultate lassen an Genaugkeit nichts 

zu wiinschen ibrig.» So fand F. 99,94%, der angewandten Menge wieder. 

Auch ein Chlorverlust aus Chloride und Chlorat ist nicht zu befiirehten. 

Verfasser hat ein Gemisch von diesen 3 Salzen mit Salpeter gemengt und 
wurden 99,95%/, von dem gesammten Chlor gefunden. (1) | 

Diese giinstige Wirkung des Natroncarbonats ist auch von uns beobach- 

tet worden und deshalb neutralisieren wir mit einem VUeberschuss von 

Na. .CO,. 
Fr. Frevtag, (Der Saaten-, Dinger- und Futtermarkt 1898, No. 20, S. 

434) teilt mit, dass im Vereinslaboratorium deutscher Grosshăndler in 

Diinge- und Kraftfuttermitteln von Dr. A. Schenk — Hamburg, man seit 

langer Zeit mit gutem Erfolg folgende Bestimmungsmetode benutzt, auf 

dieselbe Figenschaft des K Cl O, gestiitzt unter Erhitzen în K Cl iber- 

zugehen. 

«Der zu untersuchende Salpeter wird im Porzellanmorser fin gepulvert 

und durch ein Seidesieb getricben. Hierauf wird in einer Portion (5 oder 

IO g.) der Chlorgehalt nach Volhard ermittelt. Eine zweite Portion (eben- 

falls 5 oder 10 g.| wird in einem Porzellantiegel, welcher von einer durch- 

lochten Asbestplatte so getragen wird, dass etwa ?/, des Tiegels iiber die 

Platte herausragen, iiber kleiner Flamme vorsichtig' zum Schmelzen erhitzt. 

Bei aufgelegtem Deckel wird die Flamme jetzt etwas vergrâssert, bis eine 

măssige Sauerstoffentwickelung beginnt; die halbe Flamme eines Bunsen- 

brenners gewâhnlicher Grâsse geniigt hierzu bei richtiger Anordnung. Fiir 

die ersten Versuche empfiehlt es sich den Tiegel mit einem kleinen Ubr- 

glase zu bedecken, um das Fintreten der Reaktion erkennen und die 

Flamme darnach regeln zu k&nnen. Nach 20 Minuten ist in den meisten 

Făllen die Sauerstoffentwickelung nur noch ăusserst trăge. Die Flamme 

(1) Deutsche Landw. Presse 1897, No. 18. 
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E wird dann ausgedreht. Nach dem Erkalten des 'Tiegels, werden mit Hilfe 

„eines Platinspatels die an dem Deckel befindliche Kruste und die an den 

oberen Wandungen des Tiegels haftenden Spritzer vorsichtig losgestossen 

und in den Tiegel zuriickgebracht. Nach abermaligen Erhitzen (etwa 10 

Minuten), wobei die Flamme 2/, der vollen Grâsse haben soll, lăsst man 

X erlalten und lâsst die Schmelze in etwa 300. ccm Wasser auf. Wurde 
“A __genau nach Vorschrift verfahren, so ist eine Nitritbildung nicht eingetre- 

ten. Fiir alle Fălle empfielt es sich aber, die mit 2—3 ccm. ausgekochter 

Salpetersâure (spez. Gewicht 1.24) angesăuerte Lâsung 1o0o—15 Minuten 

„bei Siedetemperatur zu halten. Nach dem Abkiihlen wird das Chlor nach 

Ad 

1 

EA 

4 
4 

„ Volhard titriert.» Die Versuchsfehler bei 16 Salpeterproben sind nicht 

„ grâsser als 0.09%, gewesen. 

Wie oft lkommt nun das Perchlorat im Chilisalpeter vor? 

Wagner ist der Meinung (1), dass das Perchlorat genau so wie Sulfate 

und Chloride eine ganz normale, niemals fehlende Verunreinigung des Chi- 

lisalpeters ist. Wir kânnen diese Meinung vollkommen bestătigen (2). Bei 

unseren zahlreichen Analysen von Chilisalpeter auf Perchlorat, haben wir nur 

ausnahmsweise Proben (2—3) gefunden, welche nur Spuren von dieser Ve 

 runreinigung enthielten, in den meisten Făllen aber waren bestimmbare 

Mengen vorhanden. Was die Grâsse des Prozentgehalts anbetrifft, so ist 

sie sehr verschieden. In der ersten Zeit als man aufmerksam auf die giftige 

Wirlkung wurde, wurden grâssere Mengen von Perchlorat konstatiert. So 

fand Sjollema in einer Probe 6.79%; die agric. chem. Versuchsstation 

Halle in einer solchen 5.61%; 4 von den 9 von Sj. analysierten Chilisal- 

peterproben enthielten 1.86, 3.16, 3.02 und 6.79%. Wagner hat in 20 

» Proben 0.14—1.5%, gefunden, im Mittel 0.75%/,. Man sieht, dass anfangs 

viele Salpeterproben betrăchtliche Menge Perchlorat enthielten. 

In folgender Tabelle haben wir die Resultate von 206 analysierten Chi- 

_lisalpetern, welche in der Versuchs-Station Halle ausgefiihrt wurden, zu- 

sammengestellt. Diese Proben sind in der Zeit vom 1. April 1897 bis 1 

Juni 1895 eingelaufen : 

(1) Deutsche Landwirtsehaftliche Presse 1897, No, 18. 

(2) Ich fand sogar bei 3 als «chemisch rein» bezeichneten Alkalinitraten, nămlich 

bei einem Natron- und zwei Kalisalpetern, einen Gehalt von 0.06-—0.15%/ Perchlorat, 
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KCIO,| N NaNO, ECIO, |. INaNO, ao] N ÎNaNO,|EEIO, | E 
(300/0 [-9lo | 970| Post je 90 Alee dala “le Po LR, Ma E 

14:9|. 90.5] . 1.33] 15.2] 92.0] 0:75] 15.1 9r.7|. 0.85] 15.3 92.9 0:48]. 4 

13.8] 83 3 251 15.2|;-02.3| -0:50|: 15.001 E 15.0) CEL as | 

14.9] 90.5. 1 87| 15:4 93.2 0.58 50) ora 15.0 1.1 0.67 

14.9 90.5] 215 ini ac "O4.r 1.28] 15.0| I.I 15.6) 04.4 0.66 | 

13.9 84.4! I.23| 14.8 39.6 0.96 15.4 a ie) 75.1] 91.7 0.84 

I4-9| 90.5| 1.25 i 15.2]: 92.3| 0.84] 15.4 „93:5) 14.9 90.5 : 1.03 i 

120) 84.7, 5.61 15.4 93.5] 1.01] 15.4 93.2) i] Sa. 1.17 

13.9] 84.7. 1.09] 15.1; 91.7] 1.00] 15-2| 92.0! 15.0] 91| 1.13 

146| 88.7] 1.04] 15.0| 91.1| 1.08] 15.0| 91. 15.0| 9I.1| 0.88 

147| 89.3| 0.90| 15.5| 94.1| 0.76] 15.0| 91.1 „ 15.0]. 9I.I|. 0.94 

14.8|- 89.9 3.22 151| 91.7] 0.92] 151| 95.7 151| ORAL 0.91 

15.4] 93.2| 1.90] 15.0| or.rl 1.07| 15.3). 92-9 15.0| 91.1] 0.88 

_154|_935| 182| 15.3] 92.9] r.o1| 15.4] 93.5 15.0] 9I.I| 0.98 

15.5] 93.8| 0.40] 15.3| 92.6] 0.93 15.0 91.1 SATE 92.9]. 1.10 ă 

|-15.2| 023| "0.28 15.41 93:51 10.04|-15.0| Ox 150) QI.1 0.87 

15.0| 91.1|. 0.55] 15:0| 1.1] 1.15] 15.2|. 92.0] 15.0| 9I.1| 0.86 

15.1] 92.0| 1.50] 15.2| 92.31 0.87| 14-9| 90.5 15.2| 920| 0.99 

15.3|'02.0| 0.55] 15.1| 91.4|. 0-89] 15.31..92.6 15.3 92.9| 0.61 

15.3]. 92.6| 040| 15.6] 944| 1.01] 144| 87.1 15.1] L.A 35 

15.6) 94.7] 0.27| 15.4 93.2] 0.99] 15.1] 91.7 ia reia  t 

15.6), -94,4|, '0.38|.£5;0| “91.1 FIG) 7523-9206]: 00 154| 004| 25 

[15.4] 93.5] 0.74 I5:Ă| 014| 103| 153| 920 -15.3| 92.9] :0.45 

15:0| 91.1| :0.98| .15.1| '91.4|: 0.96Ţ- 15.3| 92.6 14.9 90.2 0.61 

15.1] 91.7| 0.51] 15.5]: 93-8|. 0.70 15.7] Os]: 14.8| 89.6] 1.02 

15.1|;'91.4|. 0.83] 15.5 93.8 0.74] 15.7] 95.3 15.5] 941| 0.75 

15.1 91.7 0.45] 15.5! 93-8| 0:98] '15.3| 926| 077| — | — | 25 

| 15.2] 92.3| 0.54] 15.6] 94.5] 0.42] — | — | 1.74] 15.5] 94 0.49 

15.3] 92.91 0.44] 15.6] 94.7] 0.57] 15.6 94-4| 0.77] 15.9| 96.5| 0.36 

15.2] 92.0, 0.58| 15.0| 91.1] 1.68| 15.3| 92.0 0.69] — — 0.94 

| 152 92.0) 0.47] 185.5]. 941 0.39] 15.2] 92.3 „0.89 = 0.89 
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NaNO, RCIO, | N |NaNO, KEO, | -N ÎNaNO,|ECIO,| N  |NaNO, «ao,] 
le “lo %a % : o y %0 % %/o %o 9/0 | 

93.5) 0.34] 15.6, 94.7] o.74|. 15.7] 95.0| 0.36 
93.5] 1.57] 15.4] 93.5] 0.68] 15.5] 93.8] 0.87 

93.21 1.88] 15.8] 95.6] 0.39] 15.5] 941| 1.06] 

92.9 0.86 15.8 959 0.30 14-8| 89.9| 1.19 

92.6 1.42 15.2] 92:3|. 0.60] 15.4 93.2 0.67 

93.5 0.48 15.2] 92.0| 0.75] 15.5] 941| 1.12 

93.5 061 153| 301.7|u 4.62 152] 92.0| 1.23 

92.0| 0.63| 15.9 96.3 0.78] 15.9| 96.5] 0.75 

92.9 1.28] LDA 203050 0-3 ls pl) 

93.5] 0.66] 15.5] 94.1| 0.31[ 15-7| 95.0| 0.84 

93.3]. 1.29] 15.3] 89.9| 0.66| 15.2] 92.0l 0.63 

93.5| 0.59 15.0 91.1] 0.58] 15.4] 93.5 0.93) 

'-92.9| 0.64| 15.7|:95-3| 1.41] 15.5| 941| 0.79] 

03.21.28] 55,2) 92.3| 0.37] '15.3| 9209/0667 

— | 0.87] 15.3] 92.6] 0.56] — | -- | 172]] 

929 0.94] 15.0 Cr 35.22] 15 3) 02:06) ri 

07| O46)i asul 04-u|., oma 15.2 9za 

92.6 0.38| 15.7| 95.0| 0.62] .1.5.2| 92.3] 0.77 

0.90 

92 6| 0.85] 15.0| 9r.1| 0.82] — |— | 1.84|: 

94.4 1.53 15.7 92.0| 0.42| 15.5] 93.8] 0.74 

Da 5] 0 30) rp.7| 05.3) Oa]. 2 i cae i | | 
94.7| 0.92| 15.8] 95.6| 0.53 | 

Zahl der Proben: 206. 

| Stickstoff %, | SEE esa dos Kaliperchlorat /, 
Natron % 

NB i Maximum e, 15.9 96.5. 5.64 

| Minimum ..-.: 1 3.8 83.8 0.27 

| mia... | sas i 049 
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Nach dieser Tabelle fanden sich mit einem Gehalt an Perchlorat von: 

5560) 3-40, 2-30) | 1.552.080 De 1050 d NA uEa aRa 
I I 3 pl 39 151 Proben 

Die ersten 13 Proben sind sehr reich an Perchlorat; sie sind vor der 

Publikation der Mitteilung von Maerker (17. Juni, II. Landw. Ztg. 1897; 

No. 46, 47.) eingelaufen. Von da an nahm der Perchloratgehalt sehr stark 

ab, so dass nur eine einzige Probe mit 2,5%, gefunden worden ist. Mit 

1.5—20/, wurden 8 Proben, mit 1—1,5%, 14 Proben gefunden. Wenn man 

annimint, dass ein Salpeter mit hâchstens 1,5%, brauchbar ist, so wurden 

von den 13 Proben (vom April bis Juni 1897) 7 zu einer Beanstandung 

Veranlassung gegeben haben, wăhrend bei den ibrigen 193 tiir die Zeit- 

periode uni 1897 bis Juni 1898, also ein ganzes Jahr nur 9 Proben als 

unbrauchbar bezeichnet werden kânnen. 

Es scheint, dass das Perchlorat nicht homogen dem Salpeter gemengt 

ist, sondern nesterweise vorkommt; wahrscheinlich sind die letzten aus der 
Mutterlauge auslrystallisierten Partien. die perchloratreichsten. Bei seinen 

Untersuchungen fand S). in 4 verschiedenen Salpeterproben azs derselben 

Partie genommen, folgende. Pechloratmengen: 0,94, 1.86, 3.02, 6.79'/. 

Ebenso stammte der in der Versuchs-Station Halle mit 5,64%, Perchlorat 

analysierte Salpeter aus einer Ladung von ca 15000 Dcetr. welche den Land- 

wirten 'dieser Gegend verkauft wurde, ohne dass ein anderer Vergiftungs- 

fall. auigetreten wăre. +Die Landwirte mahlen meistens, wie es in Ordnung 

ist, was aber in unserem Falle nicht geschah, den Salpeter vor dem Aus- 

streuen fein und haben wahrscheinlich dadureh, den Perchloratgehalt durch 

die eingetretene Mischung und Verdiinnung uaschădlich gemacht. Zu diesem 

Mahlen und sorgfâltigem Mischen des Salpeters, auch wenn derselbe un- 

tersucht und unschădlich befunden wurde, ist diingend zu raten. Einige 

Săcke mit giftigem Salpeter kânnen immer unter einem grossen Posten 

_vorhanden sein(1!. 

Wir haben gesehen, dass der Perchloratgehalt des Chilisalpeters, i in den 

letzten 12 Monaten (Juni 1897 — uni 1898) stark abgenommen hat, gewiss 

infolge der Alarmierung der Landwirte durch Sjollema's und Maercker's 

Mitteilungen. «Ob diese Besserung der QOualităt auch in Zukunft bestehen 

bleiben wird, kann man mit Sicherheit nicht behaupten und man wird aus 

diesem Grunde das Vorkommen von Perchlorat auch fiir die Zukunft ana- 

Iytisch iiberwachen. bezw. von Seiten der Hăndier eine Garantie dafir 

verlangen miissen, dass dieser Grhalt die Maximalmenge von 1.5%/, nicht 

iiberschreitet. Sache der Landwirte ist es, Vorsichtsmassregeln bei der 

Verwendung von Chilisalpeter in der Richtung zu ergreilen, dass die ganzen 

Ladungen vor dem Ausstreuen auf der Salpetermiihle zerkleinert und dann 

auf's sorgtăltigste gemischt werden. Nur so lassen sich die Schădigungen 

(1) Maerkner, II. Landw. Ztg. 



durch dieses Pflanzengitt, welches zuweilen nur in dem Inhalt einiger Săcke 

„einer sonst guten Lieferung in stărlerem Grade auftritt, în ăhnlichen Făllen 
E sicher verhiiten.» (1) 

KAPITEL III. 

„ Versuche iber den Einfluss des Kaliumperchlorats auf die Keimung 

und die Vegetation. 

Der Zweck der folgenden Untersuchungen war, zu sehen, in wie weit 

AX sich die Wirlkung des Perchlorats auf den Keimungsprozess und die Ve- 

gata 

> 

se cica i ce d ii e bi ir a mai Be Di i dc 

getation der wichtigsten niizlichen landwirtschaftlichen Pflanzen bemerkbar 

macht. Um dies zu ermitteln, wurden Versuche in 3 verschiedenen Rich- 

 tungen angestellt: Keimversuche, Versuche iiber die erste Entwickelung 

der Pflanzen und endlich Versuche in Vegetationsgefăssen. Die Bedingungen, 

“unter welchen die Versuche gemacht wurden, sowie die Art der Pflanzen, 

mit welchen wir experimentiert haben, sind neben den erzielten Resultaten 

gegeben. 

Keimyversuche. 

Diese Versuche sind in gewâhnlichen Tellern mit Sand ausgefiihrt. Fir 

eden Teller wurde genommen: 231 g. reiner, gut gewaschener Sand, 

welchem man 70 cem. Wasser oder eine 0.1%jige K NO,-Lăsung oder 

Lâsungen von verschiedenen Konzentrationen in Perchlorat, nămlich: 

0.01, 0.025, 0.05 und 0.10%/, zugegeben hat. Die Salpeterlssung war ge- 

„wăblt worden, um festzustellen, ob nicht etwa die Konzentration an Mi- 

neralsalzen stărend wirkte. Die Feuchtigkeit des so hergestellten kiinstli- 

chen Bodens war also von ca. 230%/,. Die angewendeten Samenarten waren: 

Gerste, Weizen, Roggen, Hafer und Zuckerriiben. | 

Getreidearten. Nur gute Samen mit einer grossen Keimfăhigkeit wurden 
„zu den Versuchen verwendet. Der Gleichmăssigkeit wegen wurde eine Ver- 

“suchsdauer von 10 Tagen gewăhlt, incl. des Tages der Einlegung; die 

geleimten Samen wurden nach 3, 5, 7 und 10 Tagen gezăhlt. Am letzten 

Tag wurden die noch nicht vollstândig entwickelten Keimlinge, also die, 

„welche nur Wurzeln hatten, als gequollen betrachtet. Die so erzielten Re- 

sultate sind in. folgender Tabelle gegeben. 

(1) Jahrbuch der agric. chem. Versuchs-Station Halle, 1897, $. 86. 



E SCIINŢE 
y ua? 

ĂȚII D BULETINUL SOCIET 

Mej uaIem sa 

80 uajonbaă UBIeM SH 

v6
 

m
]
 

80
| 

— 
[a

z 

96
 

A
u
:
 

gi 

26
 

:|
a'

68
 

la
'4
z 

| 
—.

 
e
 

00
1 

|
 

96
 

|
 

09
. 

|
 

— 
[s

e 

00
1 

|
 

86
 

s
s
 

ss
 

uje
a 

66.
 

|s
'a

6'
|e

tz
,|

 
— 

le
e.

 

0)
 

i
u
 

[z
i 

a 
fă

 

: Jo
eu

 

u
o
y
o
n
s
1
9
 

A
 

G 
UO
A 

Ț
9
V
I
A
 

u
r
 

'U
oN

tu
ro

; 

U
B
S
 

00
[ 

U
O
A
 

[NE UBIEM SI 

. 
|
 

. 
; 

m
 

| 9
6
 

oic
6il

a' 
a
a
 

|a
6 

N 

| 
L
i
 

|
 

— 
[8
46
 

|
 

6 
5:
96
 

|
 

e6
 

—|
 

96
 

[S
*v

6 
la*

v6 
'z6

 

— 
|
 

86
 

|'
86
 

ia
 

a
l
e
a
 

PS
 

|e
'T
 

81
66
 

|8
'8
6 

|8
'6
9 

[s
'0
 

s'6 

SI 

ile) 

CI 

S'
06
 

le
:9
8 

|
 

ze
 

|
 

— 

c:9
6| 

£9
. 

36
| 

1
6
 

6 
|£
6 

lv
 

|
 

— 

c'8
6| 

v6
 

|.1
8 

|
 

— 

66
6|
 

16
 

|
 

se
 

|
 

— 

ș
I
 

i
e
 

A
n
a
l
 

șI
 

i
 

d
l
,
 

|
 

ki
 

s
u
o
]
 

SI
 

OL
| 

4 
| 

G 
[z

ă 
S
|
9
|
O
L
|
 

4 
qg
 

| 
S 

S
 

| 
IO
 

uz
 

e 
$ 

5
 

| 
: yo
u 

g
,
 

: o
u
 

- 
E
,
 

:y
oe
u 

2
)
 

"U
BU
ON
SI
9A
 

E 
UO
A 

.
 

M
9
V
O
N
S
I
A
A
 

7
 

UO
A 

Ş
 

UO
IU

ON
SI

AA
 

7 
UO
A 

| 
10

00
7 

tu
 

au
to
 

19
94
0 

ur
 

no
ua
 

| 
TP

IN
 

tur
 

uo
gu

ut
o 

UO
WE
S 

QO
L 

UO
A 

| 
UB

UI
ES

 
0O
L 

UO
A 

| 
ug
tu
eg
 

00
1 

uo
A 

u
o
ă
s
5
0
y
 

U
o
z
I
9
M
 

JR
IO
ȚU
AI
2 

I
e
 

%1
0%
0 

« 
„<
 

08
0%
0 

<
<
 

97
0%
0 

zo
yo
dr
es
re
s 

%0
1%
0 1
9
s
s
e
M
 S
u
n
s
o
 

u
o
y
p
u
e
m
o
s
u
e
 

19
p 

U
O
T
e
I
U
a
Z
U
u
O
 

pu
n 

Su
nz
yo
su
ou
iu
es
n7
 

|
 

: IN
Ie
J9
du
I9
 

[,
 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE era li 

Es folgt hieraus, dass, obgleich die angewandten Perchloratmengen gross 

genug sind, man doch im allgemeinen keine Abschwăchung der Keimungs- 

energie “oder der Keimtăhigkeit bemerlkte. Insbesondere zeigte sich der 

Roggen und Weizen ganz unempfindlich. Es . scheint j:-doch dass die - 

Keimungsenergie der Gerste mit den konzentrierten Lâsungen eine kleine 

_ Depression erlitt, aber die Unterschiede, abgesehen von dero.1%/,-igen Lăsung, 

- sind so klein, dâss sie kaum bemerkbar sind. Fir den Hafer sind die 

E 'Unterschiede ziemlich betrăchilich, besonders in den ersten Tagen, wo 

E: eine gut definierte Abschwăchung der Keimungsenergie am Tage trat. Be... 

ziiglich der. Keimfăhigkeit aber kann man mit Sicherheit sagen, dass sie 
„bei allen Getreidearten gar nicht beeintrăchtigt ist. 

ş "Um zu sehen, wie weit diese Unempfindlichkeit der Getreidearten gegen 

„_ Perchlorat geht, haben  wir noch Versuche mit Weizen und Hafer gemacht, 
mit verhăltnismăssig sehr koncentrierten Lâsungen (0.25—0.50—0.75—1.09%/, 
X C10,). Die so gewonnenen Resultate zeigen, dass auch unter solchen ganz 

. anormalen Bedingungen bei Weizen nichts besonderes vorgekommen ist, 

- wăhrend bei Hafer die Depression betrăchtlich ist. Man kann also sagen, 

- dass- vielleicht die zu grosse Koncentration an Mineralsalzen schuld daran 

„ist, weil, wie bekannt, konzentrierte Lâsungen von Mineralsalzen keimungs- 

stârend wirken. Die folgende Tabelle giebt ein Bild von der Depression: 

„A ÎN AEM RI - “Weizen Flea per sii Fa 
„“Zusammen- - |. EC ele a ga 

“A == : = j | 
„0 -setzung und Von 100 Samen- 5 | ] Von: 100 Samen- 5 ; | 

E: K a keimten im Mittel von E — |keimten im Mittel von E EI 

p Wonzentration | 5 versuchen nach: - 318 |2 Versuchen nach: | Ş & 
SI [N . Sp SI = =f! 
ÎS oneowandten) 3 | 5 | lo [5 S i 50| 72] moale ce 
E. 3 
ă „Lâsung - |. Lee ae '$|z. Tagen S. e 
„A 2 If (2) W îă [77] | W. 

E: | a | | A paca 
E tă | = ET | 

E Wasser | 58.5, 90.5| 95.0| 96.0| —| al — 325| 9% | 985 —| 15]. 

i 0.25%, Perchlorat| 25.5] 89.5! 91.5] 95.0| —| 5|—| 0.5 345| 82.5] 14 -| 35| 
P € fa ; = Ă „| ŢI | | =, | 

Bo losos- » 14.0) 88.5| 925| 95.0l1 | 4| —| | 21: | 73.5] 20-|. 65| 
p isa J pia | A iza 

Po» > — | 92.4] 93.5] 965|1.5|. 2] —| 2] 325| 70 | 16.5; 4.5 “A iara daa | | 

F. |n p_ > | — | 820|:805| 020l20|' 6| |. —| 20| 63 | 305| ss! 

A E ] 

Keimversuche mit Zuckerriibensamen. 

In der nackstehenden Tabelle sind die Keimversuche mit Zuckerriiben- 

„ samen zusammengestellt: 
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Nach 9 Nach 5 Tagen Nach 7 Tagen 

100 Knăule Nicht ge- | 100 Knâule Nicht ge- | 100 Kniule 

entwichelten keimte entwickelten |  keimte entwickelten 

Keime Kniule Keime Kniiule Keime 

| Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel 
| [se | ZI 

E tel | de 
238 II = 253 7| 255 

Wasser . i | 246.5 Se 256 | 6 258 

255| 7| 259 5. 201 

„| 

| 237| IO 244 9 245 
10,1%, Kalisalpeter ... 232.5 4 5 238 9 239.5 
| 228| 9 232 9 234 

inta | 
216| 13 222 PAR dul [225 

0,01%, Kaliperchlorat . | 225| 10.5 2 |ra2gE5) e 9.5 231|: 

234 [i e 237 3 237 

| | | i Face Ada 

| 240) 7 45 oana) 254 
[0,025 %, » 233| 6 ş 238| OA 244 

| 226| | ) 231 6 | 234 

| 230) 5] 234 5 235 
10,05 %, » 222.5| “9 220.5 008 230.5 

| 215| 13 219 13 220 

| 189 12 198 pân 202 

0,1 %/ > |200.5| |. 95 213 9 210.5 

| 224| | 7 228| 7 231 

| | | 
Aus obigea Zahlen folgt, dass bei Zuckerriiben weder die Keimungsenergie noch 

Einiuss des Perchlorats auf die erste Entwickelung cer Pfianzen. 

Die Versuche iiber die erste Entwickelung wurden mit denselben Samen- 

arten: Gerste, Weizen, Roggen und Hafer und wieder in Sandtellern 

ausgefiihrt. Es wurden genommen pro Teller 231 g. reinen, gut gewas- 

chenen Sand und 70 cem. Fliissigkeit, um eine Feuchtigkeit von ca. 23%/e 

zu erhalten. Die Zusammensetzung der verbrauchten L&sungen war : desti- 

ci i x 
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 Zuckerriiben. 

| Tagen Nach 11 Tagen Nach 13 Tagen Nach 15 Tagen 

Dao pe. |aqo Kazule |. Nichi ge- | 100 Kaaule | Nioht ge- [100 Enâule | Nicht ge- 
î: keimte  |entwickelten keimte entwickelten keimte entwickelten keimte 

Ă P.: Kniule Keime Knâule „_ Keime Kniule Keime Kniule 
"08 

E Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel Mittel 

A 7 255 7 258 7 258 7 
ă zii] 258 0 259.5 6) 259.5 0 

E 5 | 201 5 201 5 201 5 

0 II ORI II III 8 245 8 248 7 250 6 

Ă 8 239.5 242 5 7 244 6 
“ăi 8 234 3 237 7 238 0 

A 9 225 9 2260 9 228 9 

E î) 231 8.5 z31.5 8 5 232.5 8.5 

0 8 2 8 237 8 237 8 

4 254| 4 257 4 257 4 
„N 5 244 5 240 5 240 5 
E: 6 234 0 235 90|, 235 6 

E 

5 235 Sa 235 5 235 4 
E: 8.5 230.5 8.5 232.5 8.5 233 7.5 

“ 12 226 12 230 12 Ş|2aui di: 

E 
E 9 202 9 203 io 203 9 

„A 7-5 210.5 aa 217.5 7.5 217.5 7.5 
4 ; 0 231 6 2.222 6 232 - (5) 

„A Re Keimfâhigkeit wesentlich durch Perchloratlosungen beeintrăchtigt wird. 

E liertes N asacp eine 0.1%/, Kalisalpeterlâsung und Lâsungen mit einem Per- 
„ chloratgehalt von 0.0010, 0.0025, !0.005, 0.01 und 0.05%/,. In jedem 

Teller wurden 100 Icoi pisi eingelegt, mit Glasscheiben und etenă 

N „ Keimlinge zu sehen waren; nun wurden sie abgedeck und ici Glasglo- 

_ cken gebracht, um so cine Verdunstung des Wassers und infolge dessen 

eine Konzentration der Lâsungen so viel wie moglich zu verhindern. Die 
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Dauer der Vegetation von der Bestellung bis zur Aberntung schwankte 

von 10—13 Tagen. Selbstverstândlich wurden alle Teller in gleichen Be- 
dingungen von Temperatur und Licht gehalten. 

Schon in den ersten Tagen traten die charakteristischen Meier der 

Perchloratvergiftung sehr scharf auf, aber nicht mit derselben Intensităt. 
Am wenigsten gelitten zu haben scheint : | 

Gerste. Die Pflănzchea, welche 0.001 =oder 0.0025%/,- -Perchloratlăsung 
erhielten hatten sehr wenig gelitten. Eine kleine Anzahl von Blăttern 

(4—5 bei 0.001 und 9—10 bei 0.0025) zeigten die bekannte Krăuselung; bei 

0.0025 waren die Stengel schon verdickt, besonders an der Basis. Diese 

Verdickung verschwindet stufenweise gegen die Spitze zu, so dass die Form 

der Stengel, wenn man von den Blăttern absieht, die eines gespitzten 

Kegels ist, aber anders wie bei gesunden Pflanzen. Eine Vergleichung 

zwischen den Tellern mit Wasser, 0.107, Kalisalpeter und 0.0010, Kali- 

perchlorat lassen keinen besonderen Unterschied im allgemeinen Aussehen 

der Pflanzen bemerken, dagegen sind die Blătter bei den letzten 3 Tellern 

0.005—0.05%/, gekrăuselt und gedreht, so dass viele eine Schraubentorm 

besitzen. An vielen Pflanzen und iiberhaupt bei 0.01 und 0.050, ist der 

griine Teil noch nicht aus der Blattscheide herausgelkommen. Manchmal 

ist die Blattscheide viel lânger als der innerhalb derselben befindliche 

- griine Teil. Bei 0.005%, gelangen viele Pflanzen aus der Scheide, indem 

sie aus der Basis derselben heraustreten, aber die Spitze bleibt sehr oft 

innerhalb der Scheide stecken. Im allgemeinen macht sich die Wirkung 

des Perchlorats stufenweise bemerkbar, von Teller zu Teller (ausser 0.05%), 

nicht wie bei den anderen Pflanzen, wo sich oft das Aussehen plătzlich 

mit der Konzentration der Losung verschlechtert, wie z. B. bei Weizen 

oder Hafer. Versuchsdauer 12 X 24 Stunden. 

Weizen. Auch hier sind die in 0.001 %, - Lâsung entwickelten Pflanzen 

ganz gesund, ja kein einziges Merkmal der Perchloratwirkung ist vorhanden. 

Der Unterschied zwischen diesen Pfla zen und denen mit 0.0025 ist gross ; 

wăhrend nămlich dort die Pflanzen ganz normal gewachsen sind, ist hier 

im Gegenteil der Algemeinzustand sehr schlecht. Alle charakteristischen 

Merlkmale der Perchloratvergiftung sind vorhanden, auch die Verdickung 

der Stengel, welche manchmal doppelt so dick sind als die normalen. Die 

Stengel sind nicht elastisch, durch Biegung brechen sie. Bei 0.005 %, sind 

nur wenige Pflanzen aus der Scheids herausgekommen. Die Mehrzahl bleibt 

in der Scheide stecken. Die Scheiden sind um 1/, oder noch mal so gross 

wie der giiine Teil. Bei 0.01 und 0.059/, ist keine einzige Pfanze aus der 

Scheide heraus getreten. Das Verhăltnis zwischen der Lănge der Scheiden 

und die des griinen Teils ist wie 3: 1 oder sogar wie 4: 1. Ausser der 

Verdickung der Stenpel und der iibermăssigen Lânge der Scheide bei 

0.050), ist noch bei allen Pflanzen eine Anschwellung an der Basis zu sehen 

und die umhillende Haut ist manchmal zersprungen. Im allgemeinen macht 

- 
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sich der Uebergang von 0.001 zu 0.0025 und noch grâfsere Konzentra- 

E: tionen durch eine plâtzliche Verânderung des Aussehens der Pflanzen 

“ “i bemerkbar. Versuchsdauer 10 X 24 Stunden. 

E Roggen. Die Vergiftungsmerkmale kommen schon zum Vorschein bei 

| 0,001 0/, wo manche Blătter gedreht und gebogen sind. Von 0,0025 %/ 

“an sind fast alle Pflanzen mehr oder minder beschădigt. Auch hier ist die 

„ Scheide dick und lănger als der griine Teil und fast bei alleri Pflanzen 
„ist dieser letztere nicht durch die Spitze, sondern an der Basis herausge- 

 treten. Bei vielen Pfanzen ist die Lănge bei einer Gabe von 0.01 und 

Să „90 9, nicht grosser als am ersten Tage, sie sind welk oder halb ver- 

- trocknet. Versuchsdauer 12 X 24 Stunden. 

d „2 Flafer. Die Unterschiede zwischen den ohoe Perchlorat und den mit 

E „. perchlorathaltigen Lăsungen entwickelten Pflanzen sind sehr auffallend. 

A „Schon bei 0.001 %/, ist die Vegetation kiimmerlich ; bei 0.0025 sind die 

 Pflănzchen um 2/ kiirzer, wăhrend sie bei den. ibiza fast vollstândig 

i aice sind. Viele Keime sind nicht lănger als 8 mm., sehen wie ver- 

 brannt aus, sind trocken oder verschimmelt. Hier zeigt sl das Perchlorat 

is ein heftiges Gift. Versuchsdauer 13X 24 Stunden. 

E: Die charakteristischen Vergiftungsmerkmale, welche bei allen oben un- 

„ tersuchten Pflanzen in grâsserem oder kleinerem Grade auftreten, machten 

„eine eingehendere mikroskopische Untersuchung der kranken Pflanzen sehr 

3 4 „erwiinscht. 

„ Herr Dr. Schumann, hatte die Liebenswiirdigkeit diese Untersuchungen 

zu iibernehmen und er berichtet dariiber folgendermassen: 

| «Bei meinen Untersuchungen war es eine auffallende Erscheinung, dass 

die Blattscheide in ganz anormaler Weise dem chlorophyllfiihrenden Vege- 

 tationskârper im Lângenwachstum vorauseilte und zwar in der Weise, dass 

„az. B. bei einer durchschnittlichen Gesammtlinge von 5 cm., 3 cm. auf die 

 leere Blattscheide kamen und der chlorophyllfiihrende Vegetationskârper 

E im ersten Keimungstadium in seinem Wachstum auffallend zuriickblieb. 

„Die Blattscheide ist zusammengesetzt aus geringen Zellschichten (2—3 

„ Zellagen), welche vorwiegend nur wandstândiges Chlorophyll fiihren. In 

_diesen Zellen ist neben Protoplasma geringea M=ngen von Chlorophyll- 

Ş “kârper in dem Zellsaft vorzufinden. — Der chlorophyiliiihrende Pfanzen- 

„ kârper mit dem Vegctationspunkt wird aus dem Grund> im Wachstum 
Ş  zariickbleiben, weil das Perchlorat die Neubildung von chlorophyllfiihren- 

den Zellen in gewissem Sinne zu hemmen scheint, wăhrend bei den nur 

 wemg chlorophyilfiihrenden mit Zellsaft und Protoplasma angefullten Zellen 

„der Blattscheide, die Wirkung des Perchlorats beziiglich der Teilung und 

„Neubildung der Zellen nicht in Betracht zu kommen scheint. Hiermit 

E: „waăre also die iibermăssige Ver'ângerung der Blattscheide und das auf- 

PD psiiena zuriickbleibende Wachstum des chlorophylifiihrenden Vegetations- 
0) » 

kârpers der Pflanze zu erklăren. In engere Verbindung hiermit diirfte auch 
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die Kriimmung des chlorophyllfiihrenden Pflanzenkârpers in spăteren Wachs- 

tumsstadien zu bringen sein. Man hat die Blattscheide als eine Umbillung 
der chlorophyllfiihrenden Pflanzenkârpers aufzufassen, welche dieser bei nor- 

malen, gesunden Verbăltnissen, infolge der sehnell vor sich gehenden Neubil- 

dung der Zellen im Lăngen-, wie im Diclkenwachstum sowohl schnell sprengt. 

-—— Ganz anders verhalten sich die Verhăltnisse zwischen Biattscheide und 

Vegetationskârper bei einer Nahrungszufuhr von K Cl O,. Zunăchst tritt, 

wie oben erwăhnt, eine iibermăssige Verlângerung der Blattscheide ein, zu- 
riickzufiihren auf die Wirkung des Perchlorats, welche in einer gesteigerten 

Turgescenz der betreffenden Zellen zu sehen ist. Bei den chlorophyll- 

_fiihrenden Zellen des Vegetationskârpers findet, wie wir oben erwâhnt 

haben, von vornherein eine Wachstumshemmung in sofern statt als die 

giftige Wirkung des Perchlorats. eine gleich intensive Neubildung dieser 
chlorophyllfiihrenden Zellen, wie sie bei den nur wandstâăndigen chloro- 

phyllfiihrenden Zellen der Blattscheide auftritt, zu hindern scheint. — Da-: 

durch, dass die Blattscheide im Wachstum dem Vegetationskârper vo- 

rauseilt, wird die innere Hohlung derselben unverhăltnismăssig eng angelegt 

und es kommt in spăterem Wachstumstadium des chlorophyllfiihrenden 

Vegetationskorpers der Zeitpunkt, în welchem der Vegetationspunkt in 

die zu enge innere Hohlung der Blattscheide eingezwănagt, in seinem Lân- 

genwachstum behindert wird. Gleichzeitig dirfte durch das Perchlorat dem 

Vegetationskârper die Kraft fehlen die Scheide in normaler Weise zu 
sprengen oder die freie Stelle der Scheide Lei seiner weiteren Ent- 

wickelung zu finden. Da aber eine fortgesetzte Neubildung von Zellen in 

der Lăngsrichtung des Vegetationskârpers stattfindet, der Vegetationskegel 
mit seinem Vegetationspunkt aber in der Blattscheide eingekeilt festsitzt, 

so muss notwendig eine Kriimmung in der Richtung nach der Basis des 

Vegetationskârpers stattfinden.  Diese Kriimmung kann einen derartig 

mechanischen Druck auf die sie umgebende Blattscheide ausiiben, dass 

dieselbe gesprengt wird und der soeben noch eingezwăngte Vegetations- 

kârper nun mehr zwar nicht mit dem Vegetationspunkt, aber mit der Mitte 

seiner Achse schleifenfârmig oder spiralig aufgedreht, frei nach aussen tritt, 

Hiermit wăre also das typische Krankheitssympton der Perchloratvergiftung 

zu erklăren. : 

In dieser Weise wiederholen sich beim spăteren Wachstum die Vergiftungs. 

erscheinungen des Perchlorats bestehend in Wachstumshemmung.» 

Die Aberntung geschah unter folgenden Bedingungen: Die Pfanzen sammt 

den, den Wurzeln anhaftenden Sand wurden auf ein engmaschiges Sieb 

gebracht und dieser durch einen schnell fliessendn Wasserstrom von den 

Wurzeln abgespiilt ; jedoch werden die Wurzeln niemals vollstăndig vom 

Sande befreit, es bleibt immer eine gewisse Sandmenge, welche um so 
kleiner ist, je mehr Perchlorat vorhanden war, haften. Der oberirdische 

Teil der Pfanzen und die Wurzeln sind von der noch vorhandenen Sa- 

CPR SP PI E e PAI 
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menschale abgetrennt. Man bestimmt das Gewicht der Wurzeln, als Trocken- 

“sukstanz, folgenderweise: nach einer 24 stiindigen Aufbewahrung im Troken- 

chrank. bei 1000 wurden die Wurzeln in Platintiegel gelegt und dann 

| gewogen. Nach Verbrennung wiegt man noch einmal und die Differenz 

E wird als das Grewicht der Wurzeln angenommen. Das Gewicht der Aschen- 

ă „ bestandteile wurde also vernachlăssigt, da es unmăglich zu bestimmen war; 

dieser Fehler ist aber so klein, dass die so erhaltenen Resultate der Wahr- 

heit sehr nahe lkommen. Der oberirdische Teil der Pflanzen ist so genau 

A wie moglich abgemessen, die Lânge ist immer von der Basis bis an der 

3 „ Spitze des lăngsten Blattes berechnet. Nach der Messung wurden die zu- 

: făllig daran haftenden Sandkârner sorgfăltig mit einem Pinsel entfernt und 

dann die Pflanzen vor der Wăgung im Trockenschrank bei 100%, 24 Stunden 

aufbewâhrt. 

„Die erzielten Resultate sad in folgender Tabelle zusammengestellt : 
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| i) fer li =] a |o Boli [=] = 
| 3 Ra] SE |E$| e 13| Ss |e |oslse|eS| 
| Konzentration E SU Bia 02 SSE OSI Aa E | 

ME a | E a | ss | || 2 | = AR 
der ez [i a) N loja = 10 Azi ja ss| oz loa | 8 

= E | mos E | ore Bo Ea | ca aa Dle 3 ea Riu ee Eres Oli e 
.. iz = ns a n = și = = = = A | A | angewandten Losung |£E=| ze |se | e lo | le |Ealzelsel| e 

| SS] SE [SE | 3 [919 Sales |2e | 8 
| so] Ea | Ea că, | a] 9 Sri to | oeezi E lie E >| o = = ie=! = = A za >| o=< lo = 

.|B d) Ba î| al. Dă = DB Cc) & 
cm | ga e g zi em | e lg e -| 

| | | 
[1 Wasser 1572|1.281410.5240/1.3054| 1001100 |100 [1037 10.777610.5282/1.3058 

| 2 TI 0.107, Kalisalpeter 159411.4492|0.4375|1.8867| 100|101.4/113.1]1294 |1.022110.4342/1.4563) 

III | 0.0010, Kaliperchlorat 1542]1.2874|0.5520/1.8394| 100| 98.1/100.5]1033 |0.7996/0.4588/1.2584 

| ILY | .0.0025%, > 1293|1.1890|0.5268|1.7158| 97| 82.3|-92.8]503 [0.7144 Verungluckt 
A ț = pei | 

IV 0.0050, | > 975.5)1.142210.4694|1.6116| 96| 62.1| 89.1]322 |0.582110.5024/1.0845 

VI | 0.01% » 661|1:062410.4360]1.4984| 96| 42.1] 82.1]281 |0.5398/0.4800/1.0198 

VII| 0.050 > 23110.585410.2796|0.8650| 84| 14.7| 45.7[258 10.5926/0.4010/0.9936, 

Man kânnte sagen, dass die geringere Zahl der mit lonzentrierten Per- 

chloratl&sungen erhaltenen Pflanzen, insbesondere beim Hafer auf eine kei- 

mungsstărende Eigenschaft des Perchlorats zuriickzufihren wăre. Das ist 

aber durchaus nicht der Fall. Ueberall ist die Anzahl der Pflănzchen fast 

gleich, aber be: Hafer und auch in geringem Grade bei Gerste waren schon 

mehrere Pfanzen in Făulnis geraten und sind deshalb nicht in der Rech- 

nung eingetragen. Man s'eht, dass mit 0.0010, Perchloratlâsung die Gerste 

und der Weizen gar nicht gelitten haben (1), wăhrend bei Roggen und in 

grâsserem (Grade bei Hafer ein Schaden, obwobhl nicht sehr gross, recht 

bemerkbar ist. Mit Lâsungen von hâheren Konzentrationen ist der Schaden. 

gross, sowohl beziiglich der Lânge, wie auch der produzierten Trocken- 

substanz. Auch mit diesen Lâsungen scheint die Gerste am wenigsten ge- 

litten zu haben. Bei den Keimversuchen sowohi, wie bei den in Sandtellern 

kultivierten Pflanzen hatten wir den Eindruck gewonnen, dass die giftige 

, 

(1) Die absolute Unempfindlichkeit des Weizens gegen geringe Mengen von Perchlorat 

ist nicht zufăllig. Wir haben drei Versuchsreihen mit Wasser, 0.001 und 0.0025, 

Perchlorat ausgefiihrt und wiederholt haben wir solche Resultate erhalten, ja einmal 

hatten wir fir die Lânge und Gewicht der Pflanzen mit 0.001 KCIO, die Zahlen 

103 und 106, wâhrend bei 0.0025 immer dieselbe plâtzliche Depression zu sehen war. 

Wirkung des Perchlorats auf die 4 Halmfruchtarten von verschiedener 
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| | | ae | | | | | | | | | | | | | | 

99 1100 1100 [1226,0/ 0.9170 0.4407'1.3577| 98 1100 1100 1269 | 0.8016| 0.2856 1508742190 '100 ui | 

] | | | | | | 

| | | | | pu | | | | 

95 124.8)131.4 1472.0| 1.1548 0.3225 1.4773, 97 |120.1|125.9 1484 | 0.8928) 0.2614/1.1542| 99 1116.9/111.4| 

| | | | | | | | 
| i Li | 

| | | 

_98 | 99.6 102.8]1055.0 sei 0.3679/1.2523| 92 | 86.1| 96.4] 897 | 0.6474 0.213610.8610| 99 | 70.7| 80.8 | [| 

| | | | | | 
| | | | 
| | | 

|.0.5944| 0.203410.7978| 97 | 31.9) 74.2) 98 | 48.5. 91.9] 660.0 0.8150. 0.4462/1.2612| 95 | 53.8. 88.9] 414 

79.7] 371| 0.5174! 0.183410.7008| 92 | 29.2) 64.6, 

| 
| 
| 
| 
| | 
| 

| 
| 

i | | 

98 | 31.1 74.9] 438.7) 0.7304| 0.4205/1.1509| 97 | 35.8 

| 

| | | 

98 | 27.1| 69.5] 203.5| 0.5300| 0.2983/0.8283| 92 | î6.6| 57.8] 2-6.5| 0.4314| 0.191810.6232| 85 | 17.9 Sa p| 

| 
| 

97 | 24.9| 74.8] 194.5| 0.5644| 0.337910.9023| 95 |15.86| 61.6] 127 0.2584 0.1110[0.3794| 76 |10.01| 33.5 

Stărke war und zwar hatte in der Reihenfolge: Gerste, Weizen, Roggen, 

Hafer, die erstere am wenigsten, der letzte am meisten gelitten. 

Denselb=n Eindruck hatte auch Geh. Rat Maercker als er die mit 

„ Perchlorat vergifteten Felder besichtigte. Aus seinem dariiber puLliziertem 

„ Bericht (1) geht deutlich hervor, dass der Stand der vergifteten Pflanzen 
am schlechtesten bei Roggen (2) und relativ besser bei Gerste war. Uebri- 

gens hat er uns dieselbe miindiche Mitteilung gemacht. 

„Um diese Verhăltnisse anschaulicher au machen, haben wir die nebenstehen- 

„den Diagrammen dargestellt, welche die Beziehungen der Lănge und Gewicht 

 unserer Pflanzen mit der Konzentration der Perchloratlssungen vorstellen. Fiir 

die erste haben wir die Lăngen- fir die zweite die Gewichtsverhăltnisse 

„der Pflanzen als Abscissen genommen, und als Ordonaten die Konzentra- 

tion der Losunsen, und folglich sind sowohl die Lânge, wie auch das 

„ Gewicht als Funktion von der Konzentration dargestellt; die Abstânde der 

- „Gerste, Roggen u. s. w. darstellenden Linien von der Ordonatenaxe, welche 

den Verhăltnissen bei normalen Pflanzen entsprechend gedacht ist stellt 

die Empfindlichkeit der Pfanzen gegen verschiedene Perchloratmengen dar. 

5 Darch eine einfache Betrachtung sieht man, dafs die Gerstenlinie am 

“ TH. Landw, Ztg. 1897, Ş. 385, 404. 

(2) Kein Feld war mit Hafer bestellt. 



y N 

BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINȚE 392 

y 
ângen. 

ș
 g
r
 
|
 

Li 

Diagramme der L 

a
p
 

p
o
a
 

2
 

ă 
â 

AER 

: 
fata 

za 
E 

pă 

p 
Ea 

ste 
at 

S 
z 

z 
, 

v
a
p
o
a
r
e
 

pa
nt

aţ
i 

a
p
a
 

p
e
t
r
e
 

pr
 

p
e
t
e
 

a
n
r
t
 

p
e
 

Că
. 

p
p
 

i 
4 

: 
E
 

S 

mnugetregruua pitt 
e
a
p
o
a
e
n
a
 p
u
n
g
a
 v
a
g
i
 

ji 
dos 

? 
î 

A 
E! 

z 
f 

C
T
 

U
E
 

U
T
 
C
O
C
 
l
u
 

z
i
 I
A
A
 
i
a
t
 
M
A
 
(
a
 

C
R
T
)
 
a
 

AT, 

ă 
E 

i 
: 

tă, 
4 

P
X
 

A
E
R
 

3 
paz 

A 

s
ă
 

A
 

ca 
Z 

N
 
, 

Z
E
:
 

Ș 
, 

i
i
 

S
a
 

î 
=
 

a
 

E 
= 

: 
i
a
i
 

+
 

î
.
.
.
 

E 
Î 

ă 
i 

3 
a
 

sI! 
î
i
 

A 
Z
a
 

sie 

B
P
P
 

a
a
 

ră 
|
 

| 
E 
Ş
 

E. 
: t
o
.
 

5 a
i
 

= = 
2 

caza 
de E S

I
R
E
 

A 
paie 

e 
Ea 

D
i
g
 
s
e
e
 

a
g
 E
p
 

i
c
 
P
a
t
 t
e
 

a
 

= 
P
f
a
 
T
O
 
b
e
e
 
e
a
 
s
a
t
a
 

j 
4 

Z
i
 

E 
i 

A 
2
0
 

E
 

z
e
 
o
m
 
a
e
 
m
p
a
 

D
I
 
I
Ă
A
 
+
 a
 r
a
r
 +
 

P
A
 

=
 

=
 

* 
S
e
 
c
n
 
ae 

e 
z
a
 

a
 

i
a
 

r
ă
 a
l
a
 
a
a
 A
 

E
a
l
a
z
 

=
 

, 
c
o
l
i
 

P
i
e
 

: 
*
 

=
 

=
 

M
a
.
.
.
 

a 
cpe, , 

%
 

E
 Ş
 

=
 

e
e
e
 

a
s
 

*
 

=
 

e
e
e
 

d
n
a
 a 

S
a
t
a
 

A
 
S
a
 

i
 

= 
z
u
 

“
n
.
 

/ 
o
.
.
.
 

*
 

Z 
—
 

E 
E
a
r
l
 

2
 
c
a
 A
N
R
 

tatea 
e
a
 

a
 

=
 

=
 

=
 

S
a
c
i
 

C
e
 a
a
 

.
.
.
 

N
 

=
>
 
2
)
 

e
i
 

s
a
 

X
S
 

Î
e
 

*
 

Ș 
2 

O
 

=
>
 

n
a
r
a
 

* 
x
 

=
>
 

Z
 

| p
a
m
 

d
 
d
 
A
R
 

x
 
z
e
 

d
e
t
 

4
)
 

a
 

E
a
 

N 
a
 

a 
N
 

5 
p
e
 

s
t
 
t
o
 

O
 

0
 

o
 

= 
- 

Sara 
ă 

- 
P
N
 

=
 

S
A
 

N
e
,
 

x
 

=
 

(
a
i
 

S
E
 
'
D
 

E
 

a
e
 

ea 
N
O
,
 

Z 
x
 

-
 

o
 

=
 

S
a
 

a 
S
S
 

S
e
 

=
>
 

d
o
)
 
=
 

EI 
A
,
 

S
E
P
I
 

z 
A
a
 

2
 

3 
E
a
 

N
a
d
e
 

x
 

=
 

!
 

| 2
 

e
a
 

a
l
a
 

S
I
 

“
,
 

g
r
i
 

3
 
[
=
 

]
 

|
 

E
 

a 
Ru 

A 
“
 

x 
e
s
)
 

4 
] 

E 
=
 

“e 
= 

|
 

=
 

S
a
s
e
 

N 
as 

Ş
i
 

=
 

| 

5 
a
e
 

ta 
du 

Aa 
= 

î
i
 

2
3
 

m
a
t
e
 

N 
x
 

Z
8
 

E
S
 

S
e
a
 

t
e
:
 
x
 
=
 

z
i
 

. 

L
a
 Ş
 

h
.
,
 Y
=
 

E
t
a
 

ubii 
tau, 

bacau 
cubi a

s
f
e
l
 

tu 
Dam 

taezab ana tos 
lar c

a
n
e
 

ou asia 
D
a
c
a
?
 

l
a
o
 bucal 

cas tau vo 
s
t
o
 
b
o
a
 tam a 
D
u
l
a
m
a
 

luna 
re 

B
Z
N
 
a
t
a
 
a
i
)
 

=
 

3 
3 

o 
S 

că 
c
e
 

Q
 

[>] 
7 

=) 
SS) 

=
 

Ş
 

- 
ci 

O
 

Q
 

pie 
7 tai 
Lt 
e
c
 

fa Tr Ia
 

ARE E E 
Mp Saua 
SU 
ERE 
a
a
a
 

> PI 
rafie 
A XE 
RR 
AES 
zapp Si aer 
At Sul 

PE ae Poe eg de egean 

Hafer pa rhre 



C
E
I
 

EN
OL

U 
CI

OC
A 

UL
L 

VL
L)
 

p
a
n
t
p
a
a
a
p
a
 

O
a
 

p
ă
 

v
a
,
 

A
t
 

p
r
 

e
a
 

a
 

s
a
 

P
a
 

Po
za
 

a
 

J
a
 

[
E
D
 

a 
e
t
 

b
a
 

LI 
A
L
L
 

L
I
L
I
 

OU
UU

N|
 

j
e
 

0
 

L
A
 

p
ă
 

p
t
 

A
u
 

l
u
ă
 

P
O
 

p
i
 

|
 

[
]
 

]
 

|
 

!
 

[
)
 

| 
V
C
 

[
4
 

A
 

a
c
 

|
 

|
 

!
 

"
 

4
 

—
 

+
 

S,
 

f
e
.
 

v
a
 

ai
 

e 

2 
=
 

Si
 

se
a 

e
 

d
e
 

S
ă
 

i 

>
)
 

i 

“ 
. 

Bai
e 

S
a
t
 

-
 

S
F
 

7
8
 

f
i
 

e
a
 

A 
a
i
 

Et
 

el
a 

e 
ae
 

mi
 

«a 

l
i
g
a
 

D
a
 

E
 

u
i
 

A
 

z,
 

i 

Z
 

=
!
 

I
I
 

RE
 

ei
 

i
c
 

*
 

ar
a 

= 
sa
s 

x 
ia
 

| 
i
a
)
 

a
 

- 
e
e
 

da
la
 

ZA
 

E,
 

P
a
 

“
 

d
a
 

: 
j 

„W
M 

e
a
 

E
 

L
R
 

b
ă
 

n
,
 

3
 

[
.
]
 

D
 

..
 

Lă
 

B
e
e
p
 

sen
ua,

 
E
 

ri
s 

la
 

s 

(2
) 

E
a
 

S
u
 

a 
in
i 

7 
0
8
 

E
S
 

e
e
e
 

a
r
 

sa
 

A
 

EC
 

ULID 
E
I
,
 

=
!
 

a 
z
a
 

p
a
 

C
u
 

c
c
a
 

p
i
 

d
 

E 
+1
9;
 

>
 

=
 

E 
ie
si
 

p
o
l
e
i
 

R
a
i
 

- 
O
.
 

: 

- 
—
 

- 

+ 
S
a
s
a
 

a 
R
a
u
 

*
 

S
a
 

4 
t 

& 

=
 

[
a
i
 

Z
E
 

N 

o
 

S
E
 

S 
z
i
 

a
t
a
 

I
S
 

=
 

j
o
i
 

N
 

=
I
 

„
s
a
 

p
ă
 

N 

1“
. 

7
0
0
 

MD
) 

cb
) 

[b
) 

Ap
p 

pă
 

ra
: 

ţi
 

E 

SS
Ee
 

Mc 
IS 

e 
| 

zi
 

i 
de
li
r)
 

o 
- 

9
 

D
 

= 
£ 

o
a
r
a
 

> 
* 

aa
 

L
D
 

O
a
 

I
e
3
)
 

u
e
]
 

2
 

e
 

Ș
I
 

*
 

S
I
 

0
 

(
9
)
 

< 

ge
 

(
9
9
3
 

Ş 
j 

= 
N 

e 
P
R
I
 

i
 

S
I
 

*
 

—
 

(
4
5
)
 

=
 

4
 

m
n
 

zi
 

P
i
:
 

să
 

a
 

e
 

E
r
i
e
 

a
a
 

A 
f 
a
z
i
 

x
 

S
i
 

a
 

|
 

i
 

+
 

N 
=
,
 

5
)
 

i 
&
 

Se
i 

= 
e
 

D
a
l
a
i
 

O 
R
a
 

S
e
p
 

x
 

E
 

]
 

îi
) 

) 
:
 

d
 

2 
i
l
i
e
 

Prale
a 

te
m 

it 
8
 

e 
da
p 

R
a
c
e
.
 

aug 
N 

nt al
e 

tă 
ae 

A
 

RR
 

] 
C
S
 

7 

T
o
o
l
 

a
l
 

E
 

D
ă
 

y 
P
o
,
 

ă 
x
 

- 
a
 

)
 

|
 

Ş 
P
A
 

ga
l 

ta
te
 

i
i
 

a
i
 

“ă
la
! 

j 
ză
 

S
e
c
e
t
a
 

d
e
c
 

N 
..
. 

Z 
[e
 

8 
6 

0 
oa
 

5
 

5
 

= 

a
l
u
r
a
 

d 
a
c
i
 

e
e
 

d
 

A
 

=
 

, 
|
 

ț
 

H
y
 

- 
i
 

ie
 

IAR
 

ee 
| 

| 
a 

A
 

e
 

i 
iaz 

tdi
 

Po
 

ie 
Eta 

Saal 
S
p
A
 

od
a 

da
 

f
a
.
 

A
 

C
Z
 

£ 
| 

j 

k 
i
 

F 
2?
 

Ş
 

A 
& 

n 
I
A
 

cae Dama a es 

3, 
i 

ș 
E 

c
i
 

M
i
a
 

| 
L) 

Li 
| 

| 
ji 

| 
L
j
 

] 
U 

|
 

I
T
]
 
S
e
 
T
r
a
s
e
u
l
 

V 
t
g
 

i 
(
i
i
 

|
 

4 
|
 | 

l
 

|
 
«
 
Î
i
 
a
l
t
,
 

b
e
s
n
t
u
v
a
a
l
 
o
u
t
l
e
t
 

a
 
b
o
n
a
 
l
e
n
t
a
 
v
a
n
i
l
a
t
 

LILI 
III) 
l
l
 

u
i
s
t
a
A
l
 

L
 
s
u
 
a
l
u
 

L
E
N
I
N
 

L
E
L
E
 

Li 
S
O
M
A
!
 

A 
AAA 

d . 

*
 

i
i
 

4,04 



394 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE. 

wenigsten, die des Hafers am meisten von der Normalachse entfernt ist. 

Auch die charakteristische Eigenschaft des Weizens unempfindlicher als die 

Gerste fiir kleine Konzentrationen und von gleich grofser Empfindlichkeit 

wie der Roggen fiir hâhere Konzentrationen zu sein tritt deutlich hervor. 

Bei beiden Diagrammen weichen die Haferlinien zwischen 0.001 — 0.0025 

deutlich von den Gersten, Weizen und Roggen darstellenden ab. 

Es schien interessant, zu sehen, welche die Konzentration des Boden- 

wassers an Perchlorat ist, wenn der zugegebene Chilisalpeter perchlorathaltig 

ist und so eine ungefâhre Vergleichung zwischen dieser Konzentration und 

der, unserer angewandten Perchloratlssungen ziehen zu kânnen. Wir haben 

angenommen, dass das Gewicht der trockenen Erde eines Hectars Ober- 

flăche und einer Tiefe von 15 cm.==20.000 Detr. betrăgt ; die berechneten 

W assermengen, welche eine Flissigkeit von 10, 15 und 200%, ausmachen, 

betragen: 2222, 3529.4 und 5.000 Dctr. Wir haben vorausgesetzt, dass der 

verbrauchte Chilisalpeter 1.0, 1.5 oder 20, Perchlorat enthălt und als Ma- 

ximalzugabe von Salpeter fir Hafer und Weizen 4, Roggen 2 und fir 

Gerste 1 Dctr. angenommen, d. h. 4 resp. 8 kg. Perchlorat fiir Hafer und 

Weizen, 2 resp. 4 fir Roggen, 1 resp. 2 fiir Gerste. Wenn wir diese Per- 

chloratmengen auf die oben berechneten Wassermengen beziehen, so erhal 

ten wir folgende Zahlen. 

Konzentration des Bodewassers in KCI O, | | 

Chilisal- KCIO4 bei einer Feuchtigkeit von: | 
peter == =] 

Dz. a 10 % 3 0/, | "26.9 | 
eat | | 

Hafer 1 0.0018 | 0.00113 i 0.0008 | 
und 4 ip 0.0027 | 0.0017 | "0:0012 -| 

Weizen 2 0.0036. | 0.00227 | 0.0016 

| 
1 0.0009. |  0.00057 | 0.0004 | 

Rogen 2 1.5 0.00135 |  0.00085 0.0006 | 

2 O 0018 |  0.00113 | 00008 | 
| | 

E : | | AIR i! 
I O.00045 |  0.00028 | 0.0002 | 

Gerste 1 1.5 0.00067 | 0.00042$, 0.0003 | 

Pă. "0.0004 “| 
| 

2 0.0009 | 0.00057 | 

Wenn man die so berechneten Konzentrationen mit den von uns an- 

gewandten vergleicht, so ergiebt sich folgendes: Auch eine Maximalzugabe 
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"von Chilisalpeter mit 10%, Perchlorat steig-rt die Konzentration des Bo- 

denwassers iiber 0.001%, bei Roggen und Gerste ib=rhaupt nicht, jedoch 

bei Hafer und Weizen, ausgenommen, wenn die Bodenfeuchtigkeit 20 %/, 
„ betrăgt, bei diesen letzteren Halmfriichten ist die Konzentration fast 0.0020, 

in einem ganz anormalen trockenen Boden, und nicht viel hâher als o.0or 

in Boden mit 150, Feuchtigkeit. Mit einem Chilisalpeter von 1.5 und 20/ 

Perchloratgehalt ist die Grenze 0.001 bedeutend iiberschritten nur bsi 

“Hafer und Weizen, und dies auch fiir normale Feuchtigkeitsverhăltnisse 

bei Roggen, nur wenn die Bodenfeuchtigkeit weniger als 15%, betrăgt (1), 
wăhrend bei Gerste die Konzentration immer geringer als 0.001 0%, ist. 

_ Wir haben aber gesehen, dass eine Konzentration ven 0.001%/, gar nicht 

schădlich fiir Gerste und Weizen, in hoherem Grade fiir Roggen und Hafer 

„ist und, da eine solche Konzentration fir Roggen und Hafer einem Per- 

chloratgehalt des Chilisalpeters von ca. 1.5%, entspricht und dies nur im 

Fall der Maximalzugabe, was selten vorkommt, so folgt, dass ein Vergif- 

"tungsfall mit Perchlorat nur bei Roggen und Hafer zu befiirchten wăre. 

Diese Schliisse stehen in geniigendem Einklang mit der Annahme der 

 Praxis, dass ein 1.5 %, perchlorathaltiger Chilisalpeter nicht schădlich ist 

fir Weizen und Gerste. Es bleibt vielleicht nur fiir Hafer und Roggen zu 

„versuchen, ob wirklich ein Chilsalpeter mit 1.5 %, Perchlorat nicht giftig 

„wirkt und ob nicht speciell fiir Hafer und Roggen ein solcher Salpeter 

zu verwerfen sei. 

Versuche in Vegetationsgetâssen. 

Diese Versuche sind mit Hafer und Zuckerriiben ausgefiihrt worden. Fir 

_jeden Versuch wurden 3 Gefâsse benutzt. Selbstverstăndlich wurden alle 

Gefăsse einer Versuchsreihe unter denselben Bedingungen beziiglich der 

Bodenfeuchtigkeit und Licht gehalten. 

Vegetationsversuche mit Hafer. 

Diese Versuche wurden in zwei verschiedenen Bodenarten angestellt, 

Die Bodenarten waren folgendermassen hergestellt : 

A. 6000 g. trockner Sand und 2.5%/, trockner Torimull, also pro Gefăss 

von 6 kg. trockner Erde Inhalt 6238 g. Sand mit 3.82%, Feuchtigkeit und 

714 g. Tolmull mit 79%/, Wasser. 

(1) Der von Geh. Rat. Maercker beobachtete Vergiftungsfall (S. 370) bei Roggen 

„im Sandhoden mit verhăltnismăssig geringen Perchloratmengen wăre so zu erklăren, 

_ dass solche Sandbâden oberflăchlich leicht austrocknen und so die Fenchtigkeit 

unter 10%/, herabsinkt. Dadurch aber nimmt die Konzentration des Bodenwassers zu 

„und die Pflanzen kânnen leichter beschădigt werden. 
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B. Eine Mischung von 75%, humosem, mildem Lehmboden aus Lauch- 

staedt (1) und 25%/, Sand, also pro Gefiss 6000 g. trockner Erde Inhal 

5334 Lauchstaedter Erde (15.65%, Feuchtigkeit) und 1559 g. Sand 

(3.820), H, Q). Als Grunddingung wurde gegeben pro Gefăss: 1 g. 

schwefelsaures Kali, 1 g. Chlorkali, 1 g. schwefelsaure Magnesia, 1 g. 

P, O, in Thomasphosphatmehl (6.1312 g. Thomasschlacke mit 16.31% 

citratlâslicher Phosphorsâure) und 10 kohlensauren Kalk. Als Stickstoff- 

diingung wurde gegeben pro Gefăss: 1 g. N in einem kiinstlich herge- 

stellten Chilisalpeter von 0, 1, 2, 4 und 6%, Perchloratgehalt. Die Ge- 

făsse wurden am I2. April 1897 bestellt und am 3. August abgeerntet. 

Im grossen und ganzen sind dieselben von Stutzer und Sjollema beim 

Roggen beobachteten Vergiftungserscheinungen durch Perchlorat auch 

hier wahrzunehmen, selbst bei den Gefăssen, welche nur mit Salpeter von 

1%, Perchlorat gediingt waren, in diesem Falle aber nur in geringerem 

Grade. Die mit Salpeter von o und 19%, Perchloratgehalt gediingten 

Pflanzen sind am 22. April, die iibrigen am 24. April aufgegangen. 

Um ein Bild von dem Verlauf der Vegetation zu entwerfen, geben wir 
hier in Folgendem die regelmăssig genommenen Protokole. A. bezieht 
sich auf die Versuchsreihe mit Boden von der bei A erwâhnten Zusam- 

mensetzung; B. Versuchsreihe mit dem. entsprechenden Boden. Wo nichts 

erwăhnt, beziehen sich die gemachten Bemerkungen auf die beiden Ver- 

suchsreihen. 0, 1, 2%, u. s. w. bezeichnen die Gefâsse, welche Salpeter 

von dem entsprechenden Perchloratgehalt bekommen hatten. 

3. Mai: 0. u. 1%), das zweite Blatt vollstăndig entwickelt, Stand gleich 

gut; 20, lăsst gegen o u. 10], etwas nach, zweites Blatt zum grâssten 

Teil entwickelt urd in wenig Făllen dicht mit dem ersten gewachsen, 

4%], nur erstes Blatt entwickelt, einige Pflânzchen sind nur gespitzt. 60%,,; 

Stand schlechter als bei 40/,. 
5. Mai: 2 und 40%, die Blattspitzen trocken und weiss. 

7. Mai: 0u. 1%, das dritte Blatt halb entwickelt; bei 2%/, sind die Pflanzen 

kiirzer als O u. 1%; 4 und 6%, sehr kiimmerliches Aussehen, das zweite 
Blatt noch nicht vollstăndig entwickelt. Einige Pflanzen sind nur gespitzt 

und die Spitzen trocken und weiss. Ein kleiner Unterschied der Lângen 

ist schon wahrzunehmen. 

77, Mai: 4 u. 6%, die Entwickelung ist gar nicht vorgeschritten. 
79. Mai: o und 1%, das dritte Blatt ist vollstândig entwickelt; die 

Pfanzen fangen an sich zu bestocken. 20%, (A) zweites Blatt meistensteils 
runalich; 2% (B) einige Blătter runzlich. 4 und 6'/,, die Blattspitzen 

sind auf 1/, der Blattlânge trocken. Die Blătter wachsen fast iiberall je 2 

zusammen ; sie sind spiralfârmig gedreht; | 

27. Mai: 10), die Pflanzen sind kiirzer als 0%. Auf einigen Blăttern 

(1) Versuchswirtschaft der agric. chem. Varsuchsstation Halle a/S. 
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 kommen die charakteristisch getiipfelten Zeichnungen zum Vorschein 

2%, (A), im Vergleich mit 10/, sind die Pflanzen sehr zuriickgeblieben 

"und wenig bestockt. Die Blătter bleiben gewshnlich mit der Spitze nach 

dem Boden zugerichtet, sind zusammen gewachsen, um die Achse ge- 

 dreht und gekrăuselt. 20%, (B) die Blătter sind nicht so stark, wie bei 
2%, (A), gedreht. 49, nur wenige Pflanzen haben auch das dritte Blatt 

“vollstândig entwickelt ; die maisten haben blos 1 oder 2 Blătter und auch 

diese sind gedreht une gekrăuselt. 6%, Stand noch schlechter als 4%. 

„ Etliche Pfianzen haben verbranntes Aussehen, griinbraune Farbe und sind 

"schon tot. 

37. Mai: 0", finftes Blatt; 2%, die Stengel sind an der Basis dick 

“und laufen nach obea gespitzt zu. Die charakteristische Punktierung der 

„ Blătter ist noch zu sehen. Mar Zemerkt aber, dass sowohl diese Pflanzen 

“zvie auch 790 ein gesundes Ausseheu bekommen. 4%], einige Pflanzen teilweise 

tot, die Blătter bleiben in der Blattscheide stecken, sind gebogen und haben 

eine Schraubenform. 6%, viele Pflanzen sind tot, verbranntes Aussehen. 

“Man hat die mittlere und Maximallânge (von der Basis der Pflanze bis 

9 PET IRA 

ja ci ii ae i Li sa dci at ul atauri Sa Ppatte *. lit pi 

aură bc La mu di 

Ă an die Spitze des lângsten Blattes) abgemessen. Die Grâssen snid folgende : 

d 9) I 2 4 6%/, 

Mittlere Lânge 30 Die 22 8 4.5 cm. 

Maximallânge 50 43 27 13(3PÂ)8  » 

( Mittlere Lănge 28 25 25 13 6.5 cm. 

Maximallânge 34 ZI 32 30  I10—12 » 

„70. Funi: 0,1 und 20%/, sechstes Blatt; dze Pfanzen hahen sich erholt, 

 ganz gesundes Aussehen; 4 und 60%/, keine bemerkenswerten Fortschritte in 

der Entwickelung. Bei 40%/, hier und da 4 oder 5 Blătter. 

76. Juni. Die mittleren und Maximallângen der Pflanzen sind wieder 

 gemessen- worden und man erhielt folgende Resultate: 

0), I 2 4 6%/, 

, | Mittellănge a ae 7 d 52 22. 30k 2 Era. 

| Maximallănge 72 64 58 ZA 16 » 

Mittellinge Za cu 48 G2-5 0103 fa 

: | Maximallănge 5 63 oa alt 56 47320. 3 

25. Juni: O und 10%, Rispen; bei 20, die Rispenbildung etwas zuriickge- 

“blieben; bei 4*/, sind die Rispen teilwzise schon ausgekommen. 6%, (A) 

„die Rispen sind noch nicht zu sehea. 6%, (B) hie und da etliche Rispen. 

Bei 4 und 60%, Bkomnmen einige Pflanzen ein gesundes Aussehen, ob- 

gleich sie im Vergleich mit den anderen in ihrer Entwickelung sehr zu- 

„_riickgeblieben sind. 
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6. Fu : Die Lăngen der Pflanzen sind: 

| o i i a ad 6e/, i 
Mittellănge 88 path ei 33020) 

| Maximallănge 00 5204. 83 50 38 

Mittellănge AA 76 68 45-a 328 

| Maximallânge 83 + 83 77 76-46: 

72. Sul: 0, 1 und 20%, fangen an zu reifen. at i 
25; Yuli : 0, 1 und 20, fast gereift. 4%, (A) und 6%, (A) noch 

vollstăndig griin; 40, (B) din Aehren werden schon gelb, die Stengel noch 

vollstândig griin und bilden noch Triebe. 6%, (B) noch vollstăndig griin. 

Aus diesen Beobachtungen. kânnte man schliessen, dass Perchlorat- 

mengen im Chilisalpeter bis 20/, keine bemerkenswerte schădliche Wirkung “3 

auf die Vegetation ausiiben, obwohl man aus den entsprechenden Lăngen E 
der Pflanzen sieht, dass sie in ihrer normalen Entwickelung schen etwas 

gehemmt waren, die mit 19;, schon merklich, die mit 2%, noch mehr. 

Aus Obigem erhellt, dass diese Vegetationshemmung in der ersten 

Zeit viel deutlicher zu Tage kommt und nach und nach verschwindet. 

Anfangs sind auch die Merkmale der Perchloratvergiftung unzweideutig E 

charakterisiert, spăter haben sie aber dasselbe Schicksal: sie verschwin- 

den so vollstândig, dass keine Spur zuriickbleibt. Jedoch, wie man spăter | 

H A 

| A Sand mit 2.50%, Tortmull 
| 

| Dingung: | = = a a E Ertrag ohne k CIO, 
| Ă Lala în E o zei o . 
1 g. N. im Na- Sel pa = Ba EL ae. = =— 100 gesetzt 

tronsalpeter| 5 & | 5 3 | DS a - PE 
oa SV lAvI|“a o | a E op | miteinem | 2 EI i i ei 5 £ Fă 3 E « 
| = 0 |las o |V: “0 a Ş 
| Perchlorat- PE cel, [AS AF | AA ee = Ep = E =) E) = Z ă 

3 = :0 A [o] A (09) — — 4 4 ă 
„gehalt von: SD aa O | Ş CA i U) II Bă 

g. g. sai g. g. 3 g g. g. 

| 44.6 36.30 sa) : 
| 0%/, 47 5 | 130.8 | 38.40 |r1t.40| 24820| 30 t92 | 100 100 100 

| 44.7 30.70 30 | 
| | 

| | 43.8 37.40 31) 
| II 29, 41.3 | 127.7, 30.00 [109.10 | 236.80| 31 (92 ||. 93.4 |' 97.9 | 95.4 
| 2.0 ! 35.70 3o | | SS Ac [e 

i | k 
37742 29.00 ast Vo E A 

[II 20, 40.5 | 117.7 | 27.10 | 84.90| 202.60| 33 trol] 860 | 76.2 | 81.6: 
| 40.0 28 20 | 35 td 

| La 

| 4 26.7 0.00 41 AS | “Ala că 
IVI - 400 - | “34.1 | 98.1;| 1.90 | 5.80 | 108.90| 45 6126) 71.71] 5.2 [419 
| Pa Re 3.30 40 | %5 

| 24.1 075 40 poetei e 
IV| 60, [i tr7 |. 5227 | 0.00 |o.7s | Ba.4p |, Ahr: lazi 38.5 0000 za 
| 10.9 0.00] tg 18 Aehr. | 

Lă a 
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sehen wird, findet eine Ertragsverminderung statt. Bei einigen PAanzen. 

E: ist auch bei 4 und 6%, eine Tendenz zur Erholung vorhanden, aber sie 

sind so schwach, dass es ihnen nicht gelingt, die Giftigkeit des Perchlorats 
zu iiberwinden. 

Am 2. August hat man eine photographische Aufnahme der betreffen- 

den Pflanzen genommen. Die photographierten Pflanzen sind die von 5 

Gefâssen der Versuchsreihe A; jedes Gefâss entspricht einem den als N- 

„ Dingung angewandten 5 Chilisalpeterarten. 

„ Die Tafel II ist die zinkographische Reproduktion iu oben erwăhnten. ' 

photographischen Aul(nahmen. Links, (Getăss No. 676) ist der mit reinem 

| „ Natronsalpeter gediingte Hafer. Man sieht den Unterschied, welcher zwischen 

diesen und den gleich daneben stehenden mit einem 1%, perchlorathaltigen 

Natronsalpeter gediingten Pflanzen eintrat. Der Unterschied wird um so 

grâsser, je hâher der Perchloratgehalt des Salpeters war. Die Gefăsse 

No. 685 u. 689 haben Salpeter von 4 resp. 6%, Perchlorat bekommen. 

Die unheilvolle Wirkung des Giftes tritt hier deutlich vor die Augen. Die 

 dunklere Farbe der Bilder der letzteren 2 Gefăsse ist darauf zuriickzu- 

„ fiihren, dass die entsprechenden Pflanzen damals noch  vollstăndig griin 

N 223 7 ji pusa 

waren. Die Pflanzen sind am 3. August geerntet worden. Die an Kârner 

und Stroh erzielten Ertrăge sind in folgenden 2 Tabellen zusammengefasst : 

JE E ER 

B 1750/,. (ale ea milden Lehmboden. sa ela Sand. 

= a | ss 5 | Ertrag ohne ICI O, (b) 

Sal a & & Ei E | = 100 gesetzt : 
5 e =! a e) = e S = |! = E a ea | Su = 
Eco ua sol se edi nau 
za „i [ab) 2) || Q = 
a si (5) Se) (3 r Ei S2) J= = u) i 9 | = [77] tz 

EA a, te! ie) 9 a |. O A pe | fai :0 0 [i 
EI W 5 SZ, Sie) 5 se | 07 00 eso Mici, d) 
Y) > > (95) să | 

g S. g. g. g E je: g 
| | [să 

27.7 20.30 31 ] | | 

SII 890 273 80.50 | 169.50| 33: 05| 100 100 100 
30.2 20.90 31 | | : 

274 24.80 33 | 
20.4 |. 85.5 33510. 4125351, 157-9p |: 31 400| 06.1 89.9 93.1 
28.7 | 24.45 32 | : 

24.0 | 19.10) | a | | 
250 70.2 20.00|.. 57.60 |. 133.80| 334 961| 85.0 71.0 78.9 
21.1 18.50 32 | | 

22.9 i 9.70 33 
25.4 71.8 10.00 20.50 98.30 | 45 119| 80.7 32.4 58.0 
Dai 0.80 e 41 | 

ste) 
18.8 2.50 | 30 | 

„25:8 „60.9 E: 703930 76.40 | 33 +95 || 75.2 11.8 45.1 

32 “|| pici, 
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Es folgt hieraus, dass beim Hafer ein Salpeter, welcher 1%/, Perchlorat 

enthălt, eine Entragsverminderung von durchschnittlich 4%, verursacht. 

Die schădliche Wirkung eines solchen Salpeters ist sehr gering, aber sie 

existiert doch. Der von einem 2%, perchlorathaltigen Salpeter verursachte 

Minderertrag ist schon betrăchtlich und wenn nur die Kârnerproduktion 

beriicksichtigt wird, kann man auf einen Verlust von 250%, rechnen. Von 

noch h&heren Perchloratmengen kann nicht mehr die Rede sein, weil die 

giftige Wirkung schon so stark ist, dass eine Ernte als vernichtet betrachtet 

werden kann. Als eine weniger wichtige Bemerkung kann man noch hinzu- 

fiigen, dass die Strohproduktion verhăltnissmăssig nicht so stark herabge- 

setzt ist, wie die der Koârner; fiir die Praxis aber, wo man hohe Koârnerer- 

trăge zu erzielen sucht, ist dies nicht von grossem Interesse. 
Die Annahme, dass ein Chilisalpeter um brauchbar zu sein, nicht mehr 

als 1.5%/ Kalperchlorat enthalten darf, ist gar nicht iibertrieben, insbe- 

sondere fiir Hafer. Wir glauben, dass auch ein Chilisalpeter, welcher be-- 

ziiglich seines Perchloratgehalts in der Năhe dieser Grenze liegt, einen 

Schaden verursachen kann, weil der Hafer, wie aus unseren Versuchen ziem- 

lich sicher hervorgeht, am empfindlichsten gegen das Gilt ist. 

Zuckerriben. 

Die Versuche mit Zucketrriiben sind in 15 Vegetationsgefăssen von der 

Grăsse 25/,, cm. und mit 9.000 g. trockner Erde Inhalt ausgefiihrt. Der 

verwendete Kulturboden war die oben erwâhnte Mischung B. Jedes Gelăss 

hat als Grunddingung erhalten : 

2 g. schwefelsaures Kali, 2 g. Chorkali, 2 g. schwefelsaure Magnesia, 

2 g. P.0; (== 12.2624 g. Thomasmehl, mit 16.310, citrl. Phosphorsâure) 
und 10 g. kohlensaurer Kalk. Als N-Diivgang wurde 2 g. N. im Natronsal- - 

peter, mit einem Perchloratgehalt von o, 1, 2, 4 und 60/, gegeben. Die Bestel- 

lung erfolgte am 17. April, die Pfianz=n sind am 30. April aufgegangen. 

Die giftige Wirkung des Perchlorats zeigt sich in viel geringerer Inten- 

sităt als bei dem Hafer. În den ersten Tagen nach dem Aufgang der 

Pflanzen ist gar keine besondere Erscheinung zu sehen. Erst spăter lkamen 
einige relativ auffallende Merkmale zum Vorschein, aber sie verschwinden 

im Laufe der Zeit vollstândig und die Pflanzen bekommen wieder ein ganz 
gesundes Aussehen; jedoch sieht man noch nach 2:/, Monaten die Fol- 

gen dieser voriibergehenden Vergiftung, indem die vergifteten Pflanzen in 

ihrer normalen Entwickelung etwas zuriickbleiben. Eins der ersten Merk- 

male der Vergiftung ist die hellere Farbe, gelblich griin, und dann eine, 

so zu sagen, Krăuselung der Blătter, welche bei 4 und 6%, manchmal 
zu 2 oder 3 zusammenwachsen. Spăter ist aber davon nichts mehr zu 

sehen, weil die Pflanzen kiăftig und mit Erfolg gegen das Gift reagieren, 

so dass man vor der Aberntung die mit Perchlorat von denen ohne Per- 

chlorat gewachsenen Pflanzen nicht unterscheiden kann. 
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Um eiu Bild von dem Verlauf der Vegetation, insbesondere in der 

___ersten Zeitperiode zu geben, fiigen wir die folgenden Protolkolle bei: 

4. Mai: Die Pflanzen sehen ganz gleichmăssig aus, 

7. Mai: 4 u. 6%, sind etwas heller als die iibrigen. 

zi. u. 19 Mai: 0, 1 u. 2%, sehen gleich gut aus. 4 und 6%, sind 

în ihrer Entwickelung zuriickgeblieben. Farbe: gelblich griin. 

27. Mai: Die mit Perchlorat behandeiten Pflanzen besitzen eine hellere 

 Farbe als die ohne Perchlorat; die hellere Farbe ist auffallend bei 4 und 

lo bei denen auch die Blătter runzlich und verkriippelt sind. Bei 60/, ist 

“der Stand kiimmerlicher als bei 4%. 

E: 37. Mai :0 und 10, gleich gut, bei letzterem ist die Farbs etwas heller; 4%/6 

sehr zuriickgeblieben, die Spitzen der Blătter sind nach innen angezogen, die 

" Blătter haben eine abnorme wellige Form. 6%, Stand schlechter als bei 490: 

E. 4. Xuni: 0, 1 u. 20%, gleich gut; bei letzterem ist die Farbe etwas 

Beller. Bei 4%, wachsen teilweise 2 Blătter zusammen und die Pflanzen sind 

 kiărzer als bei 2%/,. Bei 6%, sind 2 oder 3 Blătter zusammengewachsen. Die 

Ă Pfanzen sind um 2/, lkiirzer als bei 2%/, und in der Farbe bedeutend heller. 

176. Yumi: Die Grâssen der ersten drei Blattreihen sind abgemessen 

worden. Die nachstehenden Zahlen stellen die durchschnittliche Lănge und 

-Breite von den 2 Blăttern dar: 
3 ic PO Ţ; II. III. Blatt 

13 Oro, 90/40 121/63 131/80 
- A Ea a 7 20374 109/59 21/8253 

E: ia ” 74l40 109/55 116/75 » 
3 Aso 41/25 64/34 33/52.» 
E. 6 37,20 SE /24E 3 i O8/4QI: 3 

_Diese Zahlen beziehen sich nur auf die Flăche der Blătter und keines- 

A _wegs auf die Hâhe der Pflanzen, welche nicht in demselben Verhăltnisse 

 steht. So sind z. B. 6%, um ungefâhr 2/, kiirzer als 10/. 

6. Yuh: Eine hellere Farbe ist nur bei 4 und 6%, wahrnehmbar. 

„76. August: Die kranken Pflanzen haben sich fast vollstândig erholt 

nur die Farbe bei 4 und 6%, ist heller aber kaum wahrnehmbar. 

Von dieser Periode an fangen die Pflanzen an gesund zu werden, auch 

die bleichere Farbe verschwindet vollstândig. Die Fortschritte der Vege- 

Ă tation sind bei allen ganz normal, besonders die în ihrem Wachstum zu- 

 erst zuriickgebliebenen Riiben bekommen ein so iippiges Aussehen, dass man 

Ende September nicht mehr unterscheiden kann, welche grâssere Mengen 

on Perchlorat, welche nur wenig oder gar kein Perchlorat erhalten haben. 

„Die Tafel II u. IV stellen dieam 1. August aufgenommenen photogra- 

-phischen Aufnahmen dar; man sieht an ihnen die zu dieser Zeit noch 

_ betrăchtliche schădliche Perchloratwirkung. Die Aberntung geschah, der giin- 

tigen Witterung wegen, erst am 27. November. Die erzielten Resultate 

ind in der folgenden Tabelle gegeben. Unter der Rubrik «Zusammen- 

4 
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Aus diesen Zahlen folgt, dass ein perchlorathaltiger Chilisalpeter auf 

die Vegetation der Zuckerriiben eine weit geringere schădliche Wirkung 

E ausiibt als auf Getreidearten, z. B. Hafer. Diese Vegetationsstârung macht 

sich auf das Riibengewicht und gar nicht auf die Krautproduktion be:nerkbar. 

_ Obwohl eine Ertragsverminderuug stattfindet, kann man nicht von einer 

Erntevernichtung sprechen, auch wenn der Perchloratgehalt des Salpeters 

„60%, betrug. Ein Salpeter bis 20/, Perchlorat ist fiir den speciellen Fall 
der Zuckerriiben als nicht schădlich zu betrachten, weil man sehr wohl 

annehmen kann, dass der geringe Minderertrag von 1.9%, an der Grenze 

der unvermeidlicheri Versuchsfehler liegt. 

Merkwiirdigerweise scheinen kleine Perchloratmengen die Zusammense- 

 setzung der Riiben zu begiinstigen und iiberhaupt, wenn der angewendete 

 Chilisalpeter 1%/, Perchlorat enthălt. Man sieht, dass sowohl der Zucker- 
_ gehalt in der Riibe und Saft, wie auch de; Quotient fast bei allen mit Per- 

_ chlorat behandelten Riiben etwas hâher ist als bei denen ohne Perchlorat 

Bei 10/, ist der Quotient gross genug (2.8 grâsser) als bei 0%, um diese 

 Erscheinung auffallend zu zeigen. Ob diese Eigenschaft des Perchlorats 

 Zufall ist oder Wirklichkeit, mag dahin gestellt bleiben. Man kann dies 

nach einem einzigen Versuch nicht entscheiden, aber die Frage ist wichtig 

| nd interessant genug, um durch weitere Versuche gepriilt zu werden. 

ici zu 

Bei manchen Chilisalpeterproben, welche analysiert wurden, ist mit Sicher- 

eit auch Chlorat gefunden worden. Bei der von uns angewandten analyti- 

chen Methode machte sich die Anwesenheit der Chlorsâure durch starken 

Chlorgeruch, welcher nach Zusatz von Salpetersăure auftritt, bemerkbar. 

Das Vorhandensein der Chlorate wird auch von einer anderen agric. chem. 

ersuchs-Station (Pommritz) bestătigt. Es wăre sehr interessant zu sehen, ob 

icht vielleicht auch die Chlorate dieselbe schădliche Wirkung haben. Lei-. 

der hat die vorgeriickte Saison uns verhindert, solche Vegetationsversuche 

nzustellen. Wir haben uns begniigt, einige Versuche mit Frbsez auszufiihren. 

 Als Kulturboden verwendeten wir eine Mischung von 50%, eines Loss- 

"Jehmbodens von Lauchstaedt und 50%, Sand. Als Grunddiingung wurde 

o Gefăss gegeben: 1 g. schwefelsaures Kali, 1 g. Chlorkali, 1 g. schwe- 

 felsaure Magnesia. 1 g. P, O, im Superphosphat und 10 g. kohlensauren 

Kall. Als Stickstoffdiingung wurden 1 g. N im Natronsalpeter mit 2 und 

LA , chlorsaurem Kali, 2 und 4%, Kali-Perchlorat gegeben. 2 Gefăsse wurden 

nit reinem Natronsalpeter gediingt und andere 2 haben gar keine Stickstoff- 

iingung erhalten. Bestellzeit: 31. Juli; die Pflanzen gingen am 6. August auf. 

„Im grossen und ganzen kann man sagen, dass hierbei die Erscheinun- 

zen einer Sula: oder carne so gering SING, dass sie beim 
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was zuriickgeblieben sind. Ihre Farbe ist etwas heller und die Oberflăche 

der Blătter der in Perchlorat gewachsenen Erbsen ist glânzend («nicht 

gehaucht», wie der Gărtner sagt), wăhrend bei den anderen dies nicht der 

Fall ist. Andere Merkmale, wie z. B. Missbildungen oder Krăuselung der 

Blătter sind gar nicht vorhanden. Auch die hellere Farbe und der er- 
wâhnte Glanz verschwinden gegen Ende August vollstândig. 

Die Ernte geschah am 24. November. Der zu spăten Bestellung wegen, 

hatten die Pflanzen nicht genug Zeit gehabt, um zu reilen und deshalb 

enthălt die folgende Tabelle die Gewichte von frischer und Trocken- Substanz: 

ERBSEN 

Wenn I=— 
Ertrag 100 gesetzt: 

N A N 

Ş = (as 
N im Chilisalpeter a 2 =! 7 

de: E = azi Ie) 
5 [5] se) = 5 
(72) [= RY = 77) (77) 
=! O £ Ri Ea 
:3 = O Ss = =. O 
2 Se ine = ZI „a 
W W|A U) E E 

| ge | e 0 2 poe eaaata] ROBII e 

80.0 16.3 S 
| 0 g. 145.0 31.7 | 100 _| 100 

05.0 15.4 4 

87.5 18.4 | 
TI 19, 174.5 30.0;3| 12003) 15.5. 

87.0 182|: : 

1 g. N-Salpeter mit 05.7 15.4 
III 141.4 | 31.0 | 97.5 l-97.8 | 

| 20%, Kalichlorat rii 15.0 

| 1 g. N-Salpeter mit 55.2 | „12.6 E% 
PR AA 97.2 PI 70) ÎS al pe! 
| 4%]; Kalichlorat 42.0 = 27 

lă — =; = II IT SETI Ioa paie = = 

| 1 g N-Salpeter mit 47.0 14.3 
pie 84.8 28.0 | 58.5. | g9o.2 

20/, Kaliperchlorat 37.8 | 1423 | 

pp PoE TRI III II == i 6 = Poeta === 

g. N-Salpeter mit 2702, | | sat 12 
VI | 47.2 | | 

4%), Kaliperchlorat 20.0 | 10;2 | 
| | | 
| | 
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E Ala diesen Zahlen folgt, dass die durch Chlorate verursachte Hemmung 

„der Erbsenentwickelung nicht sehr gross ist. Die Ertragsverminderung, 

E. welche von Chlorat zu Perchlorat stattfindet, betrăgt 7—90/,. Bemerkens- 

i wert ist noch, dass die Ertragsunterschiede als Griinsubstanz zwischen 

den ungediingten und den mit perchlorathaltigen Salpetern gediingten 

ÎN piarizen sehr gross sind, obwohl die anderen Vegetationsbedingun- 

Ş „gen dieselben waren und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Perchlorat 

 schuld daran hat. 

3 Selbstverstândlich sind die Resultate dieser Versuche nicht ausschlag- 

„_gebend und so kann man nicht behaupten, dass die Chlorate mehr oder 

„ minder giftig sind, bevor man nicht durch systematische Vegetationsver- 

j suche mit empfindlichen Pflanzen, wie z. B. Roggen oder Hafer bewiesen 
„hat, dass dies in Wirklichkeit der Fall ist. — Es wăre sogar sehr wiin- 

-schenswert, auch diese Frage aufzuklăren, weil man, wie oben erwâhnt, 

Î „CR sehr selten Chilisalpeter findet, welche nicht sehr unbedeutende Chlo- 

„ ratmengen enthalten. 

Zum Schlusse sei es mir gestattet meinem hochverehrten Lehrer, Herrn 

„Geh. Reg. Rat Professor Dr. Maercker, welcher mich zur Aufnahme dieser 

- Arbeit veranlasste und dieselbe durch Rat und That forderte, meinen 

„ herzlichsten Dank zu sagen. 

; Ebenso bin ich Herrn Dr. Paul Schumann und Herrn Dr. Paul Sauer, 

„ Assistenten der landwirtschaftlichen Versuchstation Halle a/$, fir ihre lie- 

E „ bensvirăige Deihilfe zu Dank verpflichtet. 

E ORIGINE DU PETROLE 

“ui 

oua r-ous trouvons ici en presence dune des questions les plus con- 

„ troverses et de plusieurs opinions plus hypothetiques les unes que les 

" autres, aucune donnce absolument certaine n'ayant encore permis d'Enon- 

E „cer des affirmations appuyces d'observations irrefutables. C'est donc sur 

„a probabilites qu'il est necessaire de se fonder pour argumenter dans 

„le sens le plus rationnel. Trois de ces opinions meritent seules la discus- 

„sion: ce sont 10 Ze distillation de la houille par un agent naturel quel- 

conque; 20 Ja distil/ation de depâts danimaut 0u VEZEIAUL, SOUS-MarinS, 

par une combustion lente, 39 la production €ruplive ou des combinaisons 

- chimigues, emnanant des A A A profondes de la tevre, avec mission tem- 

poraire 7) Permanente, soit ă be at Ziguide, soit ă betat gageuz, du petrole: 
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Nous allons examiner aussi logiquement que passible ces diverses ap- 

preciations parfois soutenues respectivement par des hommes d'une science 

&prouvee, et chercher la solution du probleme par notre methode rigou- 

reusement “scientifique, appuyce d'observations recueillies ze Visa, d'inves- 

tigations rciterees consciencieuses. 

Loin de nous rallier ă lexclusivisme d'un systeme, nous croyons que 

le pezrole, adoptant cette dâsignation comme terme gencrique de toutes 

huilles mincrales plus ou moins fluides et goudrons mincraux, peut pro- 

venir de diverses causes et origines, reserve faite de la difference qui ca- 

racterise ses vaniâtes et suivant leur provenance presumee ou prouvee, ă 

lexclusion des goudrons ou bitumes de ligneux fossilises. 

- x 
% 

Theorie de la distillation. 

Nous devons dire que lhypothese la plus adoptee est celle de la dis- 

tillation par la raison quen gencral Lon sattache plus fortement, dans 

lexplication des choses douteuses ou inconnues, ă ce qui tombe le plus 

immediatement sous la perception de nos sens et que Lon accepte de 

preference lidee qui exige le moins de travail d'esprit d'investigation, et 

Von a pense que, puisque la houille nous donne le goudron par la dis- 

tillation que nous en faisons, la nature doit operer de mâme pour pro- 

duire le petrole. 

Ce sont ces analogies qui ont parfois egare les au ilustres savants 

en les entraînant dans leurs theories hors des lois si souvent meconnues 

de la nature. La distillation de depâts d'anthracite, de houille, de lignite, 

sous linfluence plus ou moins directe dune haute temperature produite 

par une roche âruptive, est non seulement possible, mais encore demon- 

tree par plusieurs faits et exemples saisissants dont nous avons fait lctude. 

Pour permettre de porter un jugement qui nous preocupe nous nous 

voyons entraîn€ ă lexamen aussi complect que possible de la formazzoz 

carbonifore. Etudiee en tous lieux pour les avantages que donne L'exploi- 

tation de la houille, on peut dire que c'est la mieux connue, la plus ctu- 

dice dans ses details. Nous allons en parcourir le vaste domaine facilit€ 

par d'innombrables reconnaissances. 

Les depâts ou amas de vegetaux se transformant ei en 

houille ou charbon, appartiennent ă des €poques geologiques differentes 

et proviennent de flores varices selon la climatologie correspondant ă ces 

&poques. | 

La periode carbonifere, propremeut dile, se divise en deux âges, con- 

stituant la formation infcrieure et la formation superieure ou terrain houiller- 

Les deux cpoques ont correspondu ă des perturbations frequentes, sou- 

lev&ments, affaissements de longue durce. C'est pendant ces. oscillations 
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seculaires que le charbon s'est forme. Les terrains peu accidentes furent 

recouverts par les aux atmospheriques et cest dans ses depressions que 

se logea une flore d'une vigueur qui ne fut jamais depassce depuis, un 

regime fluviatile restreint n'interrompant gu&re leur stagnation. La surface 

merge offrait laspect d'innombrables ctangs ou lagunes ou se serraient 

les plantes dont les forets tropicales peuvent ă peine donner une idee. 

Mais les depâts de cette puissante vegctation ne sont pas accumules ex- 

clusivement dans la partie exondee, car dans la serie des couches il y en 

„a, surtout dans les premitres deposces, de formations mazines telles que 

„ celles appartenant au calcaire carbonifăre, remplissant les estuaires des 

fleuves ou entraînces ou large. 
Mais comme c'est le /ops/ler qui nous interesse le plus, nous allons en 

 examiner lextension pour tirer ensuite les deductions necessaires ă notre 

„ demonstration. 

Itendue des bassins houillers est evaluce aproximativement comme suit: 

Iles Britanniques divisces en 4 bassins . . 1.600 000 hect. 

France: pune în E i A JOOIOBO: 
“A Belgique » A. > se 160.000 » 

„ Prusseet Allemagne y compris 

i la Silesie » > 4 » i 200.000.5> 

Autriche Boheme et Silesie » DD a 2 i itolaolelo cls 

Russie > 3 a a 2000000; 3 

Espagne > PDA SĂ s EI La DRO.OOO 22 

ÎN O—Etats-Unis | > a 0 2 COOOGO. ua 
E Chine » Da > „5.000.000  » 

PY 

etc., etc., que nous aurons ă passer successiverment en revue. 

„ La predominance du gr&s, de schistes argileux et de lits ou couches 

A „de houille sont le caractere de la division superieure du terrain carboni- 

„fre. La puissance de ces accumulations reiterces atteint assurement plus 

E de 3.500 mâtres. Les lits de houilie y sont souvent tres importants si ce 

„n'est par leur epaisseur, mais par leur nombre, leur superposition regulitre 

On en compte en Silesie (Basse) go; en Wesphalie 132; dans le bassin 

Î de la Sarre (Prusse Rhenane) 235; dans celui de Nons 116; dans le sud 
de la Russie 228. 

Les plantes terrestres qui ont contribue ă leur transformation en honille 

sont les fougeres, les coniferes, les calamites, les sigillaria, les lpidodendron; 

ot apparaissent des fossiles d'animaux acriens, insectes et des sauriens. 

Les restes de ces plantes et animaux ont laiss€ leur moule dans les schistes 

„ argileux qui recouvrent la houille et divise ses strates, revelant que 

„la formation s'est effectude en grande partie dans des lacs, marais, lagunes 

- deau douce. 
Dans les niveaux infcrieurs on constate dans le Yorkshire, a Glasgow, 

“dans le Kentucky, dans la nouveile Ecosse, dans le bassin de la Rhur,ă 
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Liege, dans la Haute Silesie, etc., la presence de fossiles marins des genres 

suivants: Orthoceras, Productus, Pecten, Spirifer, Nautilus, etc, donnant la 

preuve que les surfaces continentales occupees par la houille en formation 

ont subi des affaissements et des surel&vations alternatives pendant lesquels 

se sont intercalles des bancs de gres d'une grande puissance. 

pă 

Repartition geographique de la formation carbonifere. 

D'apres Gredner, Burat, Nivois et autres auteurs, les bassins carboniferes 

occupent des surfaces tres importantes, mais de toute lEurope, c'est lAn- 

gleterre qui possede la plus riche fraction du terrain houiller qui y occupe, 

comme on la vu, 1.600.000 hectares. Les depâts reposent sur les couches 

devoniennes et sur les formations siluriennes representant des bassins isoles 

dont les plus importants sont ceux du pays de Galles, du Debyrshire, du 

Yorkshire, du Northumberland, d'Ecosse et d'Irlande. 

Les series de couches sont ici normalement apparentes. par le groupe 

sous houiller, dont le membre principal, le calcaire carbonifere, atteint 

surtout son maximum de developpement au sud et au centre de lAngle- 

terre. 

Vers le nord des argiles schisteuses, des gr&s et aussi des lits de char- 

bon d'abord isoles, puis de. plus en plus nombreux, sintercalent et pre- 

dominent sur le calcaire carbonifere qu'ils remplacent presque complete- 

ment et finissent, dans le Northumberland et surtout en Ecosse, par for- 

mer un systeme de couches houilleres puissant d'environ 2000 mttres, 

tandis quă Lextreme sud de l'Angleterre, dans le Comte de Devon, le 

calcaire carboniftre typique est represente par les schistes ă Posidonomya 

Becheri. Sur le calcaire carbonifere et les formatiuns €quivalentes repose 

le millstone grit, qui annonce la houille, avec une puissance variant entre 

100 et 300 mâtres. En Irlande, les fractions les plus recentes du carbo- 

nifere font delaut; elles ne sont representees que par les schistes ă Posi- 

donomya, le calcaire carbonifere et le millstone grit. En Angleterre et en 

Ecosse, au contraire, les formations carbonilăres inferieure et moyenne sont 

recouvertes par le houiller, qui atteint une puissance de 4000 mâtres et 

contient, dans le sud du pays de Galles, par exemple, 76 couches de 

houille parmi lesquelles 23 sont exploitables et ont ensemble une €pais- 

seur de 32 mttres. A , 

En revenant sur le continent, nous remarquons des formations cor- 

respondantes ă celles qui se voient en Angleterre, reposant sur la lisicre 

nord du terrain devonien belgico-rhenan. Le carbonifăre s'ctend sous forme 

dune bande relativement ctroite de la pente nord de l/'Ardenne, de Be- 

thune ă Valenciennes, le long de la Meuse sur Namur, Litge et Aix-la- 

„Chapelle; elle subit alors une interruption importante par la vallce du 

pică, 

“ia apa azi 
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Rhin pour reparaitre plus loin ă Pest snr le bord N. des pays devoniens 
de Wesphalie emergeant des terrains plus recents sous lesquels elle ctait 

cachee, dou elle s'tend jusquă Stadtberg. Dans le terrain houiller de 

"Belgigue et d'Aix-la-Chapelle les couches redressces du calcaire carboni- 

fere reposent en concordance sur les couches devonniennes les moins an- 

„ciennes et sont recouvertes par des conglomerats qui commencent la scrie 

honillăre. /z Wesphahe le carbonifere, quoique forme par le prolonge- 

ment E. de la rive droite du Rhin, a un developpement moins irregulier. 

Le calcaire carbonifere se montre seulement pres de Retlingen par son 

bord tourne vers le Rhin; vers VE, il est remplace par un systeme 

_puissant de plus de 3co mâtres, forme de schistes argileux, de schistes 

“silicieux et grauwaclke, le culm, qui fournit les fossiles de Posidonomya 

„Becheri, Goniatites sphaericus, etc. 

Le houiller est precede, dans ces regions, par la scrie de couches de 

gres stcriles; il atteint 2.404 metres de puissance dans le bassin de la 

_Rhur et fournit 132 couches de charbon dont 74 sont exploitables et 

forment environ 74 mâtres de houille. Le terrain carbonifere de Wespha- 

lie est recouvert en discordance par la craie sur laquelle sont bâties 

Bochum, Essen et Dortmund. Il y manque donc toute la scrie du recou- 

 vrement, du grăs carbonifăre, du gr&s bigarre, du jurassique. 

Le bassin de Sarrebriick qui s'âtend dans la Lonain du câte de Forbach 

s'appuie contre la pente S du Hundsriick. Les couches qui le forment ap- 

partiennent exclusivement au houiller et ont une puissance de 3.300 m&- 

tres, On a reconnu parmi elles 145 couches de houille non exploitables et 

88 d'Epaisseurs variables prouvant atteindre de 2 ă 4 mâtres et formant 

en tout une puissance de 127 mâtres. Elles figurent un bassin uni, en 

discordance sur les couches devoniennes, mais elles sont recouvertes en 

concordance par les formations du dyas inferieur et du gres bigarr€ La 
„partie du bassin carbonifere riche en couches de houille occupe une sur- 

face de 7 milles carree. 

“Sur le boid E des terrains schisteux rhenans s'tend une bande carbo- 

_nifăre coupe de solutions de continuite nombreuses, par des crosions, 

et formee exclusivement par le carbonilere inf&rieur, qui se montre sous 

le facits du culm avec Posidonomya Becheri ă Dillemburg, dans le Nassau, 

et s'âtend de lă d'une part vers le S dans le cercle de Wetzlar, dautre 

part vers le Nord jusque pră&s de Stadtberg, ou elle se joint au terrain 

carbonitere de Wesphalie. Une grande partie N—O du Harz, surtout les 

environs de Clausthal, sont formes par les schistes ă Posidonomya c! de 

grauwachs ă fossiles Dai C'est dans ce terrain que se trouvent les 

filons de galene. 
Les points isoles, renfermant de la houille, i se degagent des forma- 

tions plus recentes dans le Nord de la Wesphalie ă Ibbenbiihrer c! sur le 

„ Piesberg, pres Osnabriick, sont vraisemblement en relation souterraine avec 
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le houiller Wesphalien. A Ibbenbiirher il y a 7 couches exploitables for- 

mant 5 me&tres d'paisseur et trois bancs non exploitables; ă Piesberg, il 

y en a trois exploitables avec 2 metres 74 de houille. Le terrain houiller 

de Wettin et de Lâbejiin, dans la Saxe, qui posstde quatre couches et 

3 metres 43 de houille, a une moindre importance. Dans la Saxe royale 

la formation carbonifere a son plus grand developpemeni dans le district 

de Zwickau (neuf couches :dont Pune puissante de 10 mâtres), dans le gise- 

ment de Flha, pauvre en charbon, les bassins d'Hainichen et dEbers- 

dorf, remarquables comme formation carbonifăre inferieure, fournissant” 

de la houille, et de Potschappel entre Dresde et Tharand, avec trois cou- 

ches exploitables, dont lun a une puissance de 3 mătres. En outre, on 

trouve dans les Monts Mctalliques quelques petits ilâts de formation houil- 

lere (Brandau, Zannhaus, Altenberg, Scida et Schânfeld). Plus ă lest de 

PAllemagne, on rencontre les mines de la haute et de la Basse Silesie, 

avec les divisions superieure et inferieure de la formation. 

Dans la basse Silesie, on peut observer une confusion des deux facies 

du groupe carbonifăre inferieur: des lits de calcaire carbonifere ă Spirifer 

et ă Productus sont intercales aux grauwachs et schistes du culm avec 
calamites et Lepidodendron. Le terrain carbonifere de ce dernier pays 

forme un bassin qui va du N-O vers le S-E dont lextension S, sappuie 

sur les gneiss des monts Eulen et dont Lextension O revient au jour en 

Boh&me, ă Schatz, tandis que toute sa partie moyenne est remplie par le 

rothliegende et la Craie. La formation houillăre y donne trente et une 

couches exploitables et 42 mâtres 28 de charbon. Pendant le depot du 

terrain carboniitre de la basse Silesie, il y eut de rzombreuses crupizous dun 

quartz fozphyroide de couleur rouge qui a determine des phenomâ&nes de 

contact remarquables. Dans la haute Silâsie, la formation carbonifere com- 

mence avec le culm, qui sappuie ă LO sur la zone devonienne de Zuck- 

mentel et se prolonge en direction S vers la Silesie Autrichienne et la 

Moravie, jusque dans les environs de Briinn, occupant un espace de plus 

de 100 milles carrâs. Il contient des Posidonomya Becheri, Goniatites sphae- 

ricus, Calamites transitiones, Sagenaria Veltheimiana et autres fougeres, ca- 

lamites et lepidodendrons. Le calcaire carbonifere marin n'est connu quă 

lextremite SE du bassin de la haute Silesie; on y trouve principalement 

les Productus semi-reticulatus et giganteus. Le houiller forme plusieurs ilots 

qui sel&vent au milieu du diluvium et dont le plus grand setend entre 

Gleiwitz et Meslowitz ; ils appartiennemt €videmment ă un mâme bassin 

fractionn€ dont lctendue peut âtre portee ă 100 milles carres et ils n'ont 

Gt€ s&parâs que par des depâts plus recents. Les 104 couches de houille 

de la haute Silesie ont ensemble une puissance de 154 mâtres — la veine 

Xavier atteint ă elle seule 16 mâtres. Il est interessant de constater dans 

certaines couches appartenant au niveau inferieur du honuiller, des fossiles 
d'origine marine tels que: Orthis chonetes, Nacula, Arca, Goniatites, Nau- 
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„ulus, Bellerophon, etc., et surtout Productus longispinus, Orthoceras un- 

dulatum, Bellerophon uri, Chonetes hardrensis- indiquant une submersion 

temporaire du continent carbonilere. Le carbonilăre de la haute Silesie 

n'a point souffert des cruptions volcaniques, aussi ses couches sont elles 

horizontales et reguligres, alors que la Basse Silesie, profondement bou- 

leversce, presente laspect d'ruptions ignces. Comme affleurement de la 

formation carbonilere en Allemagne, il y a encore â citer les petits bas- 

sins du Thiringer Wald, par exemple Manebach et Goldlauter, la depres- 

sion de Berghaupten, D-che de Bade, aux couches perpendiculaires, en- 

clavees entre les gneiss et granites et les depâts de Stockheim et Neuhauss 

sur la pointe S O des soulevements de la Franconie. 

La Bohime est richement dotce de houille. Elle forme quelques bassins 

pres de Pilsen, et se trouve en outre dans une bande de couches carbo- 

niferes, qui sappuient sur le bord N du silurien. Le groupe carbonitere 

inferieur na pas ct rencontre en connexion avec ces couches; il poss&de 

cependant plus ă l E une large repartition en Moravie. 

En Rzssze, la formation carbonifere occupe une aire enorme, bien quelle 

soit en grande partie recouverte de permien et de jurassique, car elle pa- 

rait occuper, sous forme dun bassin plat, plus d'un tiers de la Russie 

d'Europe. Le bord O de ce bassin arrive au jour en une bande qui 

s'&tend de la mer Blanche jusquau S de Moscou, tandis que le bord E 

s'appuie contre l'Oural. 

Comme en Irlande, le carbonifere de la Russie est presque exclusive- 

ment represent& par la calcaire carbonifere marin dont le niveau superieur 

est caracteris€ par la Fusilina cylindrica. La formation houillere russe est 

representee sur une ctendue relativement tr&s limitee par le bassin isol€ 

de Donetz qui possede 225 couches. Sur la pente O de VOural on con- 

naît des houilles qui, par leur aspect, rappellent complătement les lignites 

et qui cependant appartiennent au carbonifere. 

| „Pour ce qui est des autres pays d'Europe, nous pouvons dire que Von 

a rencontre aussi dans les A/pes le groupe sous-carbonifere du /Zo77//er, 

mais que leurs rapports avec les couches voisines sont tres difficiles ă 

ctablir; que, en //a/ze, ces terrains ne sont connus quen Loscane et en 

Sardaigne, ou ils se montrent a l'etat de schistes contenant des vegetaux, 

des conglomerats et de minces lits traverses par les porphyres; qu'en France, 

le carbonifere a une extension tres limitee, mais quen /ispagne et en 

Portugal il est plus developp&; enfin, qu'ă /î/e des Ours et au Sprfzbere 

„on a decouvert des depâts puissants de carbonifere. 

En Asie il y a des couches carbonifăres sur PAltai et sur le fleuve Amour. 

D'apr&s Richthofes et dautres observateurs, la repartition de la forma- 

"tion houillăre en C/zne est &norme, Sans aucun doute Llinvasion des Eu- 

ropeens revelera sous peu limportance des gissements de houille de Empire 

celeste, Dans ce pays, on trouve des couches de charbon dans le silurien 

iii lA ră 
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et le devonien, de mâme que dans le permien et dans le trias; cependant, 

les depâts les plus puissants et les plus ctendus appartiennent ă la forma- 

tion carbonifere proprement dite. De nombreuses €ruptions de porphyre 

se sont aussi fait jour en Chine avant et apr&s la periode carbonifăre. 

Dans toutes les parties de Il Azzezrzgue, on connait des representants de 

la formation carbonifere: ă lextrâme nord du continent comme jusquă 

sa pointe sud. De tous les pays civilises, c'est l/Amerique du Nord qui 

represente le plus grand developpemeut du systeme carbonifere. Le cal- 

caire carbonittre surtout possede lă un €norme developpement: il occupe 

la plus grande partie de lespace entre la chaîne des Appalaches et le 

Mississipi, et de vastes pays dans les montagnes Rocheuses et les con- 

trees arctiques de ce continent. Il est caract&ris€ par sa richesse en cri- 

noides, blastoides, coraux rugueux et brachiopodes; on le partage en 

plusieurs horizons: groupe de kinderhoock avec beaucoup de Productus 

semi-reticulatus; calcaire de Burlington forme parfois -presque exclusive- 

ment de debris de crinoides; calcaire de Keolkuk et de Warsaw ă Archi- 

medes reversa (calcaire ă archim&des), beaucoup de coraux rugueux, sur- 

tout des zaphrentis; calcaire de S-t. Loius avec Melonites, Litkostrotion,. 

Productus; calcaires de Chester ou de Kaskalkia ă pentratemites, archimedes, 

poteriocrinus et beaucoup dautres crinoides. 

Le /ouiller le divise en six grandes repartitions, entâmces en de nom- 

breux endroits par des bouleversements posterieurs et des denudations; 

le grand depâts de houille des Appalaches, qui sappuie sur la pente O 

de la chaîne silurienne et presilurienne des Alleghanys et s'ctend sur une 

Gtendue considerable de !Ohio, de Pensilvanie, de Virginie, du Kentucky, 

du Tennesse et de IAlabama. Les petits bassins s&pares du bassin prin- 

cipal qui se montrent pres de son bord E dans la partie centrale de la 

Pensylvanie fournissent exclusivement de lanthracite; le champ principal 

ne donne que du charbon bitumeux. La houille exploitable a lă une 

puissance totale de 40 mttres sur une ctendue d'environ 2400 milles 

gcographiques carres; le terrain houiller de Plllinois et du Missouri, presque 

aussi ctendu, qui appartient aux ctats d'[llinois, Indiania, Kentucky, lowa, 

Missouri, Kansas, et Arkansas; le houiller du Michigan €tendu sur 200 

milles carres. La formation sous carbonifere qui supporte le houiller dans 

ces trois bassins va vers lEst, ou en le rivage de la mer carbonifere, 

remarquable par des conglomerats et des gres dans lesquels ne se ren- 

contrent que rarement des empreintes d'organismes. Plus vers Louest, par 

consequent au large de la meme mer, on rencontre en Place le calcaire 

carbonitfere rempli de fossiles marins; 

Le houiller du Texas; celui de Rh dosillara d est de 34. milles carres 

de superficie; celui de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswicl, ctendu 

sur 740 milles carres environ. Sur la câte N de la Nouvelle-Ecosse, ă 

Picton, ily a quatre couches exploitâes qui ont 13 metres, 8»: et 1 m. 30 
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de puissance; sur la câte O on connait 76 couches dont 7 seulement sont 

„__exploitables. 
* 

% % 

La vaste distribution carbonifere, tres ctudice, que nous venons de par- 

 courir guide par la description, reproduite presque litteralement, de Gred- 

ner, dont louvrage, le « Zraz/e de geologie e/ de Pualonlologie» est clas: 

 sique, nous avons maintenant ă faire voir les phenom&nes volcaniques ou 

A plutoniques notes pendant cette longuc investigation pour en tirer les 

„_ conclusions au point de vue de limpossibilite de Lengendrement du pc- =p 
a tu îi, 

„role par voie distillatoire. 

, Les mouvements convulsifs occasionnes ă la partie dejă solidifice de la 

j croite terrestre par les forces expaisives de Lintcrieur se sont manitestes 

cnergiquement pendant et apres la formation carbonifere. Tantât des dis- 

locations profondes Pont dechire, bouleversant ses stratifications, tantât 

des cruptions de maticres incandescentes les ont traversces, occasionnant 

des failles et des changements de niveaux considerables. Des €jections 

volcaniques ont eu lieu en Ecosse ou une diorite a penctre ă travers 

les fissures en formant une foule de filons ou sest &panchce en nappes 

et en lits interposes. | 

“Dans le Devonshire on reconnait des alternances de diabase logce en- 

tre les schistes argileux-carbonifăres. 

Dans le bassin  houiller de la Saxe le feldspath a fait cruption en re- 

couvrant les couches des argiles carboniferes, puis a cte ă son tour re- 

couvert par les gr&s carboniferes. 
De pareils faits, et correspondant ă la meme &poque, se sont produits 

dans le bassin houiller de la base-Silesie ou les couches de houille ont 

GE traversees par la mâme pâte ignee porphyroide qui sest egalement 

 6tendue en lit de la meme facon tout en se projetant dans les fissures 

de dislocation occasionnes par le force cruptive. 

Vers la fin de lepoque carbonifere, c'est-ă-dire, vers le moment ou les 

nouveaux gres et gres rouges bigarres commencaient une nouvelle pcriode de 

transformation exterieure, des cruptions de melaphyres eurent lieu ă tra- 

vers le carbonifere dans le bassin de la Sarre et pres de Waldenbourg. 

„_ La poussce des roches en fusion a produit en dautres points des bou- 

leversements si importants que les masses des terrains sedimentaires su- 

“perposces en ont te renversees, metamorphosces par contact. Les bassins 

„ d'Aix-la-Chapelle et d'Eschweiller offrent des exemples de cette perturba- 

| tion. En France. en Belgique, en Wesphalie, dans PAmerique du Nord, le 

type de ces modifications n'est pas moins frappant. On y reconnait des 

" differences de niveau par brisures de plusieurs centaines de metres. 

5; Mout'le resultat connu de Laction plutonique sur les depâts carbonileres 

“se resume ă une faible superposition de schistes bitumeux dans le terrain 
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carbonifere du Nouveau-Brunswick, en Angleterre, acompagnes de filons 

remplis d'un goudron noir, sec, appel€ A/feszzze, pareil ă celui reconnu par 

nous au Roumigas et qui est certainement le produit de la distillation de 

la houille par une roche ignce. Mais qu'on est loin du pstrole qui nulle 

part n'accompagne le carbonilăre, si ce n'est en Amcrique avec la consta- 

tation qu'il esf afparent au dessous des depâts carbonifres qu'il a du tra- 

verser. 

E 

Le gisement d'anthracite du Roumigas, situc sur la ligne de division 

teritoriale franco-espagnole (Basses-Pyrences et Aragon) presente lun de. 

ces exemples les plus €vidents de la transformation par un agent igne€. 

Lă on voit en eflet une cpaisse couche de combustible fortement redres- 

see et perturbee, dun noir brillant, tres dense et qui, comme tous ceux 

de sa classe, contient plus de 85 JA de carbone et se trouve compl- 

tement privee d'huiles, ce qui autorise ă se demander ce que sont devenues 

celles-ci, si abondantes dans les formations carboniftres d'âges plus. r&ents. 

Plus un depât quelconque est ancien, plus il a eu ă subir les diverses 

modifications successives de âges geologiques quil a precedes dans Lor- 

dre chronologique des superpositions. I/anthracite na donc nulle part 

echappe ă cette loi, et partant il oflre le meme aspect, le meme carac- 

tere, reposant sur les terrains sedimentaires, il a €prouve tous les boule- 

versements de  ceux-ci et sest toujours trouve aussi pres que possible 

des influences €ruptives. 

Le gisement du Roumigas a donne lieu, de notre part, aux observations 

suivantes: Les schistes argileux fenilletes qui laccompagnent sont cuits et 

rougis comme de la poterie passce au feu et ont €t€ divises en esquilles; 

ils resonnent au choc comme de Largile cuite et tout en gardant les em- 

preintes de fougeres, de cicadites, de sigillaires, etc. les traces charbon- 

neuses que lon remarque toujours dans les empreintes vegctales des schistes 

carboniferes ont disparu sous laction dune haute temperature. 

Reposant sous le cretac€, lanthracite soumis ă une telle action a 

donne lieu ă la distillation de gozdrons ou uiles lourdes, qui ont cte 

chassces dans les fractures des roches encaissantes jusque dans la vallce 

des Basses-Pyrences ou, sur une grande ctendue des derniers ctages du 

cretace, bordant le Gave de Paris, on peut les recueillir sous aspect dun 

corps noir, luisant, sec, ayant l'eclat du jayet, fondant sous une basse tem- . 

perature et degageant une odeur presque semblable ă celle du bitume. Peut- 

ctre aussi dautres depâts d'anthracite existent dans la PAtig, du d&par- 

tament des Basses-Pyrences observees par nous. 

Dans les environs d'Orthez, nous avons trouve le mâme goudron dans 

des fissures qu'ils remplissent, surtout ă S-te Suzanne, ou nous avons re- 

connu des filons de ox-15 ou 0:20 d'Epaisseur. On peut done suivre, 
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„en quelque sorte pas ă pas, leffet de transformation et les consequences 

naturelles qui en decoulent, mais nulle part il n'y a trace de petrole, si- 

non un goudron 7725 pas, fres dense. 

Tout le long des Pyrenes, tant du câte francais que du câte espagnol, 

il y a absence de perrole, dans toute l'âtendue de la chaîne. 

Dans le departement des Landes, ă S-t Lar, arrondissement de Dax, 

et immediatement en contact avec un gisement de lignite, dou il pro- 

vient, se trouve un bitume brun, tres compact, luisant dans ses cassures, 

fort leger et reduit ă un ctat de siccit& absolue, ayant perdu toutes ses 

huilles. Au dessus de ce lignite parlait est une couche dargile grise pius 

au moins feuilletee contenant de lambre et de la succinite. 

A 25 kilomâtres au sud de ce gisement, (dans la Châlasse), on trouve 

un bitume roir, visqueux, incorpor€ aux sables du miocene et qui a donne 

lieu ă une fructueuse exploitation. Lă, encore, le fait de laction ignce 

est palpable, car l'ophyte (diorite porphyroide) bouleversant et traver- 

sant le crctace, le nummulitique et le miocene auquel appartient le gi- 

sement de S-t Lon est apparu au jour en formant le systeme sub-py- 

rencen de la Chalasse, exercant son action metamorphique, non seulement 

ă Legard du lignite, mais probablement aussi ă legard de Lanthracite du 

Rgumigas. | 

I'Ophyte ayant et projete tres haut dans les Pyrences, la perturba- 

tion ne s'est pas arretee lă, car le long de lAdour, ă Dax specialement, 

elle a souleve les calcaires compactes du crâtace en les dolomitisant et 

la contree est remplie, sur une ctendue considerable, de sources therma- 

les peu mincralisces atteignant jusquă 720 de temperature et traversant 

les fissures du calcaire dolomitique. On peut aussi attribuer ă ces eaux 

thermales la transformation de ces roches; ă S-t. Bo&s (B-sses Pyrences), 

dans une fracture ou cette diorite est apparente, il y a une source sul- 

fureuse froide amenant au jour un bitume fluide, poisseux, brun fonce et 

lair est fortement impregne d'odeur bitumineuse. 

Les fissures de l'ophyte contiennent du fer speculaire, du soufre su- 

blime en cristaux d'un jaune citron et de amiante. 

Il y a ă Gamarde un groupe de sources sulfureuses froides s'panchant 

ă travers les blocs d'ophyte. 

Dans la Vieille Castille (P-ce de Burgos. Espagne) et dans les mouve- 

ments du sol, correspondant ă ceux de la Châlasse, lophyte a cgalement 

jou€ un role important: soumetant ă sa temperature le petit bassin lig_ 

nitifere de la P-ce de Palencia, qui touche ă la precedente, il a donne 

„lieu ă un 0udron noir, cpais, ayant laspect du coalthar que Lon appelle 

dans le pays petrole mais qui n'en a ni laspect, ni l'odeur caracteristique 

„et qui sest confin€ dans les gres et sables blancs du crâtace doi il suinte 

„en faible quantite ă Hindobro. 
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Ivasphalte du calcaire ncocomien de Haeztu, province d Alava, se trouve 

Egalement en contact avec lophyte. 

Nous pourrions multiplier les citations en ce qui concerne les Pyrences 

et autres contrees. Des observations que nous y avons recueillies il nous 

est permis de deduire que tous les hydrocarbures qui proviennent :de 

pareille origine, non seulement se trouvent toujours limites tr&s ctroite- 

ment, c'est-ă-dire, confines dans un faible rayon du lieu de provenance, 

ce qui facilite la recherche des effets dans ses relations avec la cause, 

mais qu'encore ils presentent cette particularite qu'ils ont plus d'analogie 

avec le goudron plus ou moins €pais de nos usines 
3 

ă gaz qu'avec Je p€- 

trole proprement dit, et que nulle part, ils ne degagent les gaz perma- 
nents des gites de celui-.ci | 

Enfin, partout ou le bitume, 'asphalte, le petrole ou le goudren mineral 

paraissent dans les roches, ă proximit€ ou non des depâts carboniferes, 

il y a eu des phenomenes cruptifs pluș ou moins cvidents et des pertur- 

bations de la position primitive des couches qui les contiennent. 

Dans bien des cas, lă ou le contact des roches ignces a 6te immediat, 

la houille sest transformee en coke. Mais on n'a remarqu€ d'autres preuves 

de la distillation quun goudron pareil ă celui que nous avons decrit. 

Pour nous rendre compte de ce qui peut bien se passer dans les cou- 

ches de houille soumises ă une haute temperature, nous avons visite fre- 

quemment la partie du bassin houiller de la Sarre qui offre un interet tout 

special sous ce rapport. : 

A Duttweibler (Prusse 'Rhenane) ou Lon dâsigne sous le nom de <zontagne 

brulante» le petit monticule de gres rouge sous lequel se fait lexploitation, 

une couche de houille placee ă plus de 8o mâtres de profondeur au des- 

sous du niveau du sol, briile depuis plus de 150 annces, et le rayonne- 

ment calorifique transmis par le gr&s, echauffe tellement latmosphere ambiante 

que lorsquiil ne vient pas un peu dair frais, |= sejour en est presquein- 

supportable. Cette temperature est naturellement plus clevee en profon- . ş 

deur et surchauile quelques autres couches de houille, ce qui gene consi- 

derablement l'exploitation. ] 
Les gaz sont brules ă mesure de leur degagemant mais il ne sort des y. 

fissures et des strates du gres qwun air chaud, un peu humide et dune 

odeur Iegtrement sulfureuse. On n'a remarqut aucune trace de goudron i 

et lon suppose la reduction en coke d'une couche de houille separce de ] 

celle en combustion par un intervalle de schistes et de gr&s (ce chatbon 

Gtant Eminemment propre ă faire du coke), mais il n'y a d'autres indice de. 

cette combustion que la reduction en cendres d'une partie de la couche 

ă mesur: que lincendie se propage. fe ie i că 
Dans la Lusau, un autre incendie souterrain d'une vaste mine de houille 

chauffe le sol au point d'empâcher la gelce et la neige dy paraitre et 

qu'on y cultive en plein air lananas. 
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Il semble pourtant qu'en certaines localites tout comme en d'autres en- 

„droits ou l'on connaiît des couches de houille en voie de combustion de- 

 puis de longues annes, on aurait di recueiller des produits de distilation 

E et que les partisans de la provenance carbonifere du petrole auraient pu 

y trouver des arguments probatifs de leur theorie, car ils ont lă, sur une 

„plus grande €chelle que dans les cabinets de chimie, une experience dont 

ils pourraient tirer des deductions autrement concluantes que celles offertes 

par les laboratoires ă leurs investigations et ă la curiosit€ de ceux qui de- 

sirent reellement approfondir certains grands problemes de la nature qui 

impressionnent notre imagination. 

Dans les bassins carboniferes anglais si connus et observes, il na cte 

 reconnu aucun produit de distillation, ni quoi que ce soit pour faire sup- 

- poser quiils aient dă, ă une €poque geologique quelconque, avoir distille 

„du petrole, mais exceptionnellement seulement du goudron. Și des circons- 

„ tances gologiques tr&s localisces ont permis de constater des faits pareils 

ă ceux qui precedent, combien ne nous heurtons nous pas ă une invrai- 

semblance, en voulant en pareil cas lattribuer ă la distillation des depâts 

-ligneux carbonises sur des lignes de 5oo ă 1.000 kilometres de longueur. 

Qui oserait soutenir que les continents de l'&poque carbonifere fussent 

 assez ctendus pour permettre des depots de houille ininterrompus sur 

une ctendue de 800 kilometres qui est celle qu'embrassent les regions ps- 

trolifăres carpathiques! Comme il est admis que c'est dans les estuaires 

dans les lagunes ou lacs que les depâts ligneux transformes dans la suc- 

"A cesion des temps en charbon a eu lieu, il faudrait admettre, d'apr&s cer- 

 tains geologues, que tat cet espace contient le gisement houiller qu'ils 

pretendent exister. Or, il n'existe pas au monde de gisement continu de 

cette sorte embrassant le quart seulement de cette surface. 

ae e 
e 

ş En Amerique, la croyance gencrale ctait dabord que le petrole origi- 

 mait de cette provenance, mais on a €t€ force d'y renoncer, aucune d€- 

monstration plausible ne venant lappuyer, limmensite des terrains dans 

„ lequels il se trouve si abondamment repandu ayant precede tout depot: 

 lieneux, et Pon sest rabattu sur la distillation des animaux et plantes qui 

auraient peuple les mers siluriennes et devoniennes dans les couches qui 

„les recălent. 
3 On a soutenu quune distillation lente s'operait en entraînant lhuile 

qui, repandue dans les couches, remplirait ensuite les fissures qui la di- 

_visent et ot la sonde les rencontre. De ce que cette huile contiendrat 

de la parafine et des gaz hydrocarbures volatils, qui ne peuvent prove- 

_ nir que de la distillation par voie seche des supposes depâts marins, on 

 rapporte la production qui s'opererait vers 2800 m. de profondeur, ă la 

„temperature sidera/e (sic) qui empecherait la presence de leau. Cette in- 

5 



418 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 

genieuse thcorie manque de base, cest-ă-dire de la preuve que ces plan- 

tes et animaux du silurien et du devonien aient existe en quantite suffi- 

sante pour donner un pareil resultat. 

Quel est le gcologue consciencieux qui oserait soutenir que les mers 

de ces premitres €poques de lapparition dune faune et d'une flore ru- 

dimentaires, point de depart de toute la vie organique future, aient eu 

une durce assez longue et auraient ct€ assez fâcondes pour donner lieu 

ă une accumulation aussi inconcevable d'tres organises necessaires ă la 

production dautant de petrole que fournissent les puits de i vanie, 

de Virginie, de POhio, du Canada? 

Partout ou il nous a te possible d'âtudier sur place les divers ou du 

silurien et du devonien, dans les Pyrences frangaises et espagnoles, dans 

toute la formation N. O. de lEspagne, dans les provinces portugaises 

touchant ă la Galice et ou ils se recontrent particulitrement developpâs; 

dans les plaines de Galicie, sur le cours du Dniester et de ses affluents, 

le Screth, le Podnore et autres de moindre importance, sur les somnets 

des Carpathes roumaines ou transylvains, nous avons constate la rarete des 

fossiles, des restes organiques, ce qui nous autorise ă tirer une conclu- 

sion absolument opposce ă celle des geologues americains entre autres 

M. Gauldrec Boileau, qui sexprime ainsi: «La formation du petrole s'o- 

pere par la decomposition des debris animaux et vegctaux accumul6s 

sur les rivages et recouverts de sables et de depâts calcaires qui les pro- 

tâgeaient contre le contact de Lair atmosphsrique. La decomposition de 

„ces detritus s'effectuait dans une sorte de vase clos. I/hydrogene de 

ces matitres donne CO et HO et il reste des melanges de [H et C les 

uns, demi-solides, les autres liquides ou pctrole, les autres ă I€tat de 

fluide €lastique comme le gaz des marais.» 

Les partisans de cette theorie voudront bien admettre que les deux 

series de mers correspondant ă ces cpoques ctaient moins peuplees que 

toutes celles qui leur ont succede sur le globe aux diverses periodes, et 

que si les premicres donnent autant de petrole par suite de la cause in- 

diquce, ii est logique de conclure que les mers jurassiques, triasiques par 

exemple, dans lesquelles la vie organique avait pris un si puissant deve- 

loppement, dont les roches sont litteralement pctries de fossiles dune 

faune et d'une flore autrement epanouies et riches de varictes, ces derniăres 

devraient en fournir davantage. Si Lon trouvait done particulizrement le 

petrole dans ces formations ou autres plus lavorisces en debris organiques 

que le silurien et le devonien, I'hypothăse 'americaine serait singuli&rement 
renforcee, mais le contraire se prouvant, elle perd toute sa valeur, 

Rien ne se psrd, car aussitât qvun ctre meurt, des myriades d'autres 

Ctres inferieurs vivent de ce qui leur est assimilable. Les mers, les lacs 

pullulent de ces €purations necessaires dans la chaine ininterrompue de la 

transmission de la vie par la mort. 
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Comment donc admettre alors qu'il soit rest€ assez de matitre organique 

pour donner lieu plus tard ă leur distillation? C'est tout au plus si dans 

de certains calcaires, tels que ceux de linfra-lias, fortement petri de fos- 

siles, laissent percevoir de faibles traces de leurs parties organiques par 

le frottement et le choc du marteau, degageant une odeur bituminense 

; qui leur a fait donner le nom de calcaires puants. Et c'est tout ce qui 

en revele le passage. Nous sommes loin du pctrole. 

Les lois de la nature sont imprescriptibles, Elles ont ctabli Vordre et 

Vharmonie entre toutes choses. Ils stest pass de toute €poque ce qui se 

passe ă la notre, en ce qui concerne lenfouissement des Gtres peuplant 

les mers, les lacs. Ces &tres se sont €teints par gencrations successives, 

 laissant le souvenir de leur passage par les coquilles qui les enveloppaient 

„ou leur systeme osseux conserves sous des sediments protecteurs. Mais 

quand leurs restes sont parsemes sur le littoral ou ă portee des courants 

maritimes, ils sont tritures, Emiettes et cest ă peine si on en retrouve des 

fragments assez volumineux pour en reconstituer la forme, le genre ou 

lespăce. Le geologue peut ainsi fixer les limites des mers anciennes. 

Tres rarement toute la faune ou la flore maritime ou lacustre d'un 

| bassin isol€ a pu tre surprise et €teinte subitement, en masse, par une 

„circonstance exceptionnelle, telle quun tremblement de terre, changeant 

la nature du milieu, les conditions determinces de leur existence; tele” 

__ qwune cruption volcanique sousmarine €levant la temperature, modifiant 

la composition chimique du liquide au point damener une asphyxie spon- 

-  tance, la mort ce tout ce qui pouvait y vivre et s'y developper. En ces cas. 

A il aurait fallu, pour empâcher la dilution des substances molles, que des 

- rivitres amenassent de suite une quantit€ sufflsante de maticres scdimen- 

taires pour les ensevelir sous leurs stratifications comme celles des schistes 

 4'Autun. 
Avant que les depouilles des habitants des mers, golfes, lacs des temps 

E passcs, tombes au fond dans des circonstances normales fussent recou- 

| vertes par une sedimentation quelconque, les parties organiques sujettes 

E ala decomposition avaient disparu, ne laissant que les parties inorgani- 

ques qui nous permettent de classifier les espăces et genres auxquels ces 

fossiles appartiennent ou ont appartenu, sil sagit d'especes cteintes. 

4 Le trachyte, surgi ă letat de pâte ignce, a souleve le jurassique et le. 

 triasique dans les Alpes Tyroliennes, et il n'y a pastrace de petrole. En 

une foule de localites, les roches cruptives sont en contact avec ces ter- 

_rains et la m&me absence d'un produit distille se remarque, au moins | 

comme /ruâl/e, 
Le lias et Linfra-lias qui constituent une grande partie des Vosges, de 

"la Haute-Marne er de Meurthe et Moselle, ont ete etudies par nous avec un 

- soin minutieux, comme ils Lavaient <t€ autrefois par M. Duffrenoy et d'au- 

tres savants gcologues, et partout ils apparaissaient avec une accumulation 
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tellement considerable de fossiles de toutes, especes et varictes qu'ils en 

semblent la nczropole. Pourtant les schistes et parties greseuses ou ar€- 

nacâes qui les divisent accusent ă psine la presence dune matitre bitu- 

mineuse en fort petite quantite, particulicrement sur les bords de la haute 

Moselle, pres de Pont St. Vincent, sous les schistes feuilletes ă belemni- 

tes. A peu de distance, ă Raon PEtape, est une masse cruptive de trapp 

noir, amence €videmment sous forme de pâte ignce, puisqu'elle se divise 

en colonnes prismatiques. Elle possedait certainement une puissance ca- 

lorifique gale au moins ă celle szaza/e que les americains invoquent 

comme n€cessaire ă la distillation supposce de leurs sc/iszes petrolifăres 

et lon ne connaît aucun râsultat de distillation des terrains que cette 

roche eruptive a traverses. 

Ils fixent 2800 m. de profondeur, empiriquement, pour appuyer leur 

demonstration. Or, voyons la temperature que les roches peuvent avoir 

dans ces regions. En admettant les donnces que nous croyons inexactes, 

d'une augmentation de 10 C de temperature par chaque scrie de 25 ă 

30 mâtres de profondeur et en prenant 120 C invatriable sous les 12 m 

de la surface du sol, nous atteignons ă 2800 m. ă peine 1420 C, insulffi- 

sants pour amener le resultat suppos€. 

Le sondage le plus profond execute jusqu'ă ce jour est celui de Ryb- 

nitz, en Silesie, qui a atteint 2004": ă lagquelle une temperature de 700 

E acte aeleuce. 

II faut donc, cu que Pon assigne une profondeur plus considerable pour 

trouver une chaleur plus forte, capable de distiller la masse du silurien, 

ou croire que le pctrole selabore bien au dessous de celui-ci.. Or le si- 

lurien ne peut avoir une puissance de 2800 m. 

Nous avons dit que nous croyons inexacte la progression de 1% C par 

chaque scrie de 25 ou 30 metres d'approfondissement, car cette progres- 

sion est exce:sivement variable, comme il ressort de nos observations re- 

cueillies dans les divers sondages fores par nous sous des latitudes et 

des altitudes differentes. Tandis quă Bordeaux (1) elle est de 10 C par 

28 m. environ jusqu'ă 300 mâtres, elle est ă peine de 10 C par 40 m&- 

tres a Vitoria (2) jusquau delă de 1000 m. et ă Alicante, elle va ă 

19 C par 25 m. jusquă 500 mâtres (3). 

Dans les sondages de recherches de houille, de sel gemme, de fer, dans 
les departements de Meurths et Moselle (4) la donnce admise se confirme 
sensiblement jusqu'ă 400 ă 5oo mâtres. 

En Roumanie on aurait aussi pu contribuer aux verifications des tem- 

(1) Altitude au dessus de l'Ocean 18 metres. 

(2) > » » > » 400 m. 

(3) > » > » d 120 moyenne. 

(4) Altitude au dessus de lOccan 280 moyenne. 
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peratures souterraines en recueillant des observations dans le puits du 

Baragan, altitude 55": au dessus de la Mer Noire. Ce puits pouss€ jusquă 

700”: en profondeur c'est-ă-dire ă 645": au-dessous du Pont-Euxin, est 

devenu legendaire par son insuccâs. On cherchait des nappes d'eau jaillis- 

sante. On a traverse deux de celles-ci qui ont ete manquce par lignorance 

d'un directeur qui avait eu laudace de prendre une charge au-dessus de 

ses capacites. On lui reproche non seulement d'avoir, par son outrecui- 
A 

dance fait perdre une somme importante ă VEtat, mais encore de n'avoir 

pas m&me fait les releves thermiques ciementaires aux diverses profo::deurs. 

La nature des roches, leur position chronologique relative, Laltitude et 

la latitude, sont autant de circonstances qui peuvent avoir une influence 

sur le rayonnement calorifique provenant du centre du globe, et comme le 

siluriena est un des premiers de&pâts sedimentaire, il se pourrait qu'ă 2.300 

metres il ait une temperature supcrieure ă 1420 C participant plus imni€- 

diatement ă la r&partition du calorique du noyau central. Mr. Gauldree- 

Boileau et son €cole reconnaissent que l'emission du petrole correspond ă 

une grande fracture par laquelle la repartition se ferait dans des fissures 

presque verticales, et que la richesse en huille pourrait tre en rapport 

"avec le nombre des fissures qu'ils contiennent, que la sonde doit traverser 

pour latteindre et qu'en s'cartant de cette ligne de fracture, les recher- 

ch=s restent infructueuses, tout en ne sortant pas du terrain qui le contient. 

„Si le petrole ctait le resultat de la cuisson quiils pretendent il se trouve- 

rait incontestablement dans toute l'&tendue du silurien et du moment qu'il 

est confin€ aux approches d'une profonde solution de continuite et que 

_cest par elle qu'l arrive, il y a lă une autre cause de production. 

Les depâts carboniferes americains sont mis hors de question, comme 

nous l'avons dit, puisque ctant places bien au dessus des terrains ă p&- 

trole, les produits de distillation n'auraient pu, ni ne peuvent descendre 

vers le foyer actif qui les aurait engendrâs, ă moins de penser, ce qui 

est contraire aux lois physiques, que les huiles ou gaz coulent de haut 

en bas jusquau fond de la facture d'ou ils s'lăveraient ensuite pour se 

repartir comme il est indiquc. 

Enfin en suivant la serie des transformations des vegctaux en charbon 

nous remarquons, de bas en haut, le graphite, lanthracite, la houille et 

le lignite avec des gradations de varictes partant du carbone presque pur 
ES 

pour arriver ă la tourbe qui se forme sous nos yeux. La fabrication du 

„gaz d'clairage a donne loccasion d'etudier ces diverses substances sous 

des formes nombreuses et sur une grande €chelle et on na jamais pu 

„en tirer, en les traitant en vases cios, tout en favorisant l'6chappement de 

la vapeur, en plus du gaz qui sert ă nos besoins, que le coke, le gou- 

dron &pais, le coalthar. 

Zimmermann dit: «Lorsque des gisements carboniferes se trouvent ă 

„ proximite du porphyre ou mieux encore du basalte, deux puissantes roches 

pate Albe o pui Mo calu Ata be emca aia - AZA săi cute i tinte ua iei Ai Pta Aa 
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plutoniennes, les charbons les plus rapproches de ces roches jadis ar- 

dentes sont carbonises derechef, c'est-ă-dire transformes en un genre de 

coke qui se distingue du coZe artificiel par une plus grande solidite, r€- 

sultant de ce que la combustion s'est faite sous une pression beaucoup 

plus considerable. Ici Laction du feu cclate d'une fagon tout ă fait &vi- 

dente. Les gisements carboniferes sont compos6s de couches qui different 

grandement de Lune ă lautre. Le plus pres du foyer, se trouve le char- 

bon €teint qui a bril€ sans fumcee, annongant une action cnergique et 

prompte; puis, non loin de lă lanthracite, qui possăde la mâme pro- 

prict€, mais qui se consume beaucoup plus difficilement, quoique ayant 

perdu €galement tout principe bitumineux; puis la houille, mais par de- 

gres tr&s incgaux de perfection; et enfin, apres un grand intervalle 

comme une formation ulterieure, le lignite ... >. 

Cet auteur, comme Gredner et presque tous les gcologues Seal d&- 

duit que le bitume et le petrole proviennent des faits observes sans jamais 

pouvoir donner une preuve de /erzszeuce de ce dernier eu concordance 

avec les gisements carboniferes. guelcongues. 

Nous avons vu que les depâts houillers sont traverses dans les Monts 

Metallique de Saxe, en Silesie, en Sardaigne, en Chine par des porphy- 

res apparus en ctat d'ignition. En Ecosse ils ont ste recoupes par des €rup- 

tions volcaniques comme en Auvergne; dans le Devonshire par des dia- 

bases; dans le bassin de la Sarre par des Melaphyres; enfin ă Aix-la- 

chapelle, en France, en Belgique, en Westphalie, etc. par toutes sortes 

de roches €ruptives; en aucune de ces contrâes on ne trouve le pstrole 

dans les formations carbonif&res. 

Refutation de la Theorie de la distillation dans les Carpathes. 

[/Emission petrolifere des Carpathes correspond ă le ruption du trachyte 

car la Galicie, la IHongrie et la Roumanie ainsi quun immense perimâtre 

autour de ces pays, &taient ă peine accidentees avant sont apparition, par 

quelques reliefs de peu d'importance, la mer miocene baignant la base des 

terrains Emerges, îles jurassiques ou cretacees. 

Le trachyte survenu pendant la periode pliocene a boulevers€ profon- 

dement toute lEurope centrale en lui donnant un aspect nouveau. Les 

plaines, en partie transformces en montagnes, ont câte ensuite couvertes, 

par les mers de la deuxi&me pâriode miocene et ulterieurement les for- 

mations plus recentes s'y sont succedees jusquă Pepoque actuelle. Surgis” 

saut ă lctat de pâte ignce, le trachyte entourait en quelque sorte la 
plaine du Danube, dans la partie occupee par la Hongtie, d'un cecrle 
de feu, 

Pai SA e e na 
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Le trachyte apparait, ă Pextremite S des Carpathes, au Nord de Cron- 

sțadt, dans la Transylvanie, ou il a donn€ lieu, ă Kapnick, ă des mani- 

festations metallifăres et particulizrement ă lor qu'on y exploite. Il suit 

les monts dans toute leur ctendue, franchit au N—O— le Weichsel, se 

montre ă Teschen, ă Troppau, et entre Dresde et Prague, dans le plus 

D remarquable alignement. 
Un autre alignement oi i! se montre avec moins de puissance et seu- 

[ lement par des pointements, parsemes de distance en distance dans les 

montagnes bosniaques, qui sont paral!ăles aux Carpathes, s'âtend dans le 

A bassin de la Saxe jusquau N d'Agram etau S de Gratz. Puis, enfin, il 

E a donne lieu ă un 6panchement considerable dans les Alpes Tyroliennes, 

„mais sans rayonner au delă, et ou il est rest6 une ile cruptive au milieu 

du Trias et du Jurassique. 
» Parmi les expansions isolses qui dependent de son apparition dans les 

„ Carpathes, il y a un centre assez important au Nord de Buda-Pesth, ă 

> Schemnitz et en Transylvanie au sud du plus grand &panchement de 

Lextremite S. E. des Carpathes. 

„La poussce cruptive, qui a souleve tout le systeme des montagnes sem- 

ble avoir obei ă une impulsion se dirigeant vers le Sud au lieu de mon- 

„ter verticalement, car au lieu de paraitre dans leur axe, c'est sur. le ver- 

sant hongrois que le trachyte a ste remis, y rencontrant probablement 

moins de resistance de la masse mise en mouvement. La marche de cette 

matire ince qui a respecte la plaine silurienne qui s'âtend vers la Russie, 

explique Pallure si singulicrement tourmentee des roches, allure sans exem- 

ple sur une aussi vaste 6tendue qui n'embrasse pas moins de 800 kilo-. 

metres, car elle represente dans son ensemble aspect d'une mer en pleine 

tourmente €quinoxiale et dont les hautes vagues sont les chainons qui 

apres avoir surgi, puis avoir cte pousses dans une mâme direction par 

une impulsion formidable, se sont heurtes les uns contre les autres, se 

brisant, se disloquant, se renversant par refoulement, par choc en retour. 

Ainsi, independamment de la facture qui existe dans laxe de chaque chat- 

non, y act-il. frequemment d'autres tractures entre deux chaînons voisins, 

et des renversements complets des couches qui les composent. 

i Les diverses coupes relevces par nous dans nos exploitations ă travers 

A les €chancrures les plus accidentees des Carpathes galliciennes d'abord, puis 

roumaines donnent une idee d> ce bouleversement. 

„ L'on congoit aisement qwune masse aussi considerable, soulevee, pous- 

sce et deplacee dans un sens, a dă produire un faille largement bcante 

et profonde dans la solution de continuit€ qui a €t€ le premier et imme- 

diat resultat du mouvement cruptif, la partie dont elle a câte separee n'ayant 

point subi de perturbation. 

„ Ces phenomenes reconnus, nous allons tacher de demontrer le peu de 

„ fondement des conjectures faites sur une origine organique du petrole; 
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car il nous est permis de deduire de nos observations qu'il est de prove- 

nance plutonique. | 
Si le Caucase, qui est sur le mâme allignement que les Carpathes, a 

te souleve ă la meme cpoque que ces monts et si surtout il la €t€ par 

les Trachytes, le grand probleme tant discute de lorigine du p&trole re- 

cevra une solution dans le sens vers lequel nous cherchons ă €clairer 

la gestion. 

Deja M. Heurteau la adoptee, car il s'exprime ainsi dans son ctude des 

gites du pstrole du NO de la Galicie: 

«Si nous construisons la rose des directions pour cette contrce, et si 
«nous la rapportons, par exemple, au point determine par la longitude 

«21096 et la latitude 49% 20'. N. ce qui correspondă tr&s peu pres a la po- 

«sition de Boryslaw, nous trouvons que le cercle primitif du Land's End 

«est dirige precisement a N. 10409, 400E et qu'il coupe le mridien de 

«Boryslaw, ă 7 52" seulement au nord de Boryslaw, de telle sorte que le 

«grand cercle primiti[ traverse justement la region du pstrole et que les 

«points riches en petrole sont places sur son parcours parallălement ă sa 

„_«direction. Si nous suivons ce cercle sur le globe, nous le voyons traverser 

«les plaines du Don, ou le petrole se recontre en abondance et aller pas- 

«ser par le gisement de petrole de la mer Caspienne. Ce grand cercle 

«primitif joue un role fondamental dans la repartition des gîtes du petrole 

«tant en Galicie, que sur toute la surface du globe. On connait du reste 
«deja existence de la rcouverture du Lands End pendant la periode 

«Eoc&ne au commencement du gres de Fontainebleau. C'est le ae 

„de la Corse, de IEridan et de la Vallce du Rhone. 

Ei * 
% 

En ce qui concerne donc le ptrole des Carpathes les m&mes apprecia- 

tions americaines ont preva'u jusquă ce jour et ont donne lieu ă de trăs 

interessantes controverses qui nont gutre apporte de lumitre sur la ques- 

tion de son origine. D'eminents gcologues se rapportent ă la distillation 

d'un puissant gisement de houille presume exister ă une grande profon- 

deur sous la Galicie, d'autres croient que les couches menilitiques ou bien 

les plantes marines, les fucoiles de lEocene lauraient produit. 

Le protagoniste de la provenance menilitique, M. Foetterle, a soutenu 

que le pctrole cmanerait des bitumes et schistes asphaltiques qui font 

partie des couches ă menilites, dans lesquelles il croit qu'il apparait seul 

au jour. Il dit que Vhuile volatile s'echapperait de ces schistes sous la 

simple influence de latmosphere extcrieure et aussi par le concours de 

la chaleur developpee par la decomposition des pyrites qui font partie 

des dites couches, ce qui donnerait comme resultat de sa theorie que 

cest un phenomene tout ă fait exterieur et superficiel qui engendrerait 

[i 

le pctrole et que Pon se tromperait en cherchant du petrole en pro- 
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fondeur. Or, Mr. Foetterl€ a commis une erreur qui est mise en cvidence 

„par les faits, car le pctrole qu'on rencontre dans les couches ă menilites 

4 y abonde moins que dans les couches plus recentes et que celles qui 

“leur sont subordonnces et plus anciennes que lEocene et du cretacă, 

aussi, dans toute la circonscription de New-Sandee et dans les terrains ou 

il nexiste ni bitume, ni menilite et appartenant ă la partie tout ă fait 

_ inferieure de l'Eocâne au numulhitique exactement classifi€ par les Penta- 

 crinites et les Biyozoaires qwon y trouve, le petrole existe de mâme que 

dans les calcaires ă sables blancs ou gres blancs de Dolina, Bitnia, D&- 

„lezis qui appartiennent au Neocomien. Gribow et ses environs, qui se 

„ trouvent dans les couches ă menilites, sont precisement les points de 

„ Galicie cu le p&trole abonde le moins. 

| Enfin, M. Foettterle est contredit partout et suitout en ce qui con- 

„cerne la superficialit& des causes de production. 

E. A Sloboda-Rungurska, ă Schoditza, ă Ropianka, etc. dans les ies 

inferieures au menilite, la sonde a penctre jusquă 350 mâtres dans les gres 

„ riches en pstrole et nous sommes sârs quelle les rencontrerait encore 

E plus riches ă 500 m. de profondeur, limite vers laquelle se trouve le n€- 

ocomien, dapr&s nos releves stratigraphiques. 

M. L. Suszycki attribue le petrole des Carpathes ă des plantes lacustres 

ou maritimes, et ă lappui de sa demonstration, il cite les interessantes ex- 

 psriences de M. Bertheiot sur la teneur en huile et gaz hydrocarbures 

„ obtenus de la honille. 
Nous ne le suivrons pas dans sa savante €lucubration, en nous conten- 

tant de repeâter que nulle part nous n'avons rencontre les divers ctages 

du tertiaire aussi pauvres en fossiles que ceux qui montrent constamment 

ă nu leurs tranches regulitrement ordonnces malgre leurs profondes de- 

Chirures dans les  Carpathes. 
Les schistes greseux ă fucoides contiennent ă peine quelques rares et 

„_ clairsemes specimens de la flore lacustre ou marine sur laquelle lauteur 

base la provenance de cet hydrocarbure. 

E ș: La pauvrete en fossiles est attestee par la difficulte que lona eue pour 

E la classification chronologique de ces tages, de rarissimes exemplaires 

caracteristiques, douteux pour la plupart, ayant ă peu pr&s permis de 

leur assigner leurs positions chronologiques, apr&s de memorables contes- 

„ tations entre les geologues allemands. 

Les uns rattachaient les gr&s carpathiques au crâtac€, d'autres au nu- 
„ mulithique et l'on s'est mis dacord en les reconnaissant comme apparte- 

„ nantă lEocâne et superieurs au numulithique. Nous opposons, en con- 

P sequence, ă M. Suszycky, les memes objections qu'aux geologues amc- 

E „ricains: «Ou trouve-t-on trace des plantes on animaux qui auraient distille 
le petrole? > 

„Les memes bancs de menilites places dans les strates de VEocâne su- 

DEA 
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psrieur, pas plus que les schistes ă fucoides ne sont nulle part en con- 

tact avec une roche &uptive sur le versant N du soulăvement et ce n'est 

que sur le versant S ou ils peuvent en ctre traverses ou y avoir cte re- 

leves directement par elle. 

Comme nous lavons signalc, le petrole existe aussi bien dans le Cre- 

tace, le numulithique, le gr&s carpathique, que dans le miocene, ctage me- 

diterrancen surtout, etil est evident que la region de provenance se trouve 

confince dans les horizons infsrieurs au silurien, comme nous lavons fait voir. 

Les varietes du pstrole sont si distinctes, suivant qu'on. les rencontre 

dans Pun ou dans lautre de ces ctages, qu'elles doivent âtre acceptees 

comme types caracteristiques de chacun d'eux. 

Le petrole du crâtac€ est le plus pur;ila une couleur jaune clair, une 

A E Ia e 

e e ai 
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SI Pia IEI Te IP + 
E) odeur agrcable et ne contient pas de parafine, peu de “matieres lourdes 

et .aceuse entre 20 et. 280, | 

Celui du numulithique et de lEocâne superieur (gres carpathique) est 

verdâtre ou brun, dodeur agreable, ă lexception de celui des couches 

e mareei e a aa 

numulithiques qui est puant, par son mdlange avec les sulfures de pyrites 

PA sp III decomposces, et donne entre 32 et 350 B. 

Celui du miocene qui contient le plus de paralfine est dun brun lonce 

plus cpais, d'odeur agreable et donne de 36 ă 450 B. 

D'ou il faut conclure qu'il se densifie en s'clevant vers les regions su- 

perieures. (ă suivre). 

BE EP 
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PHYSIOLOGIE VEGETALE 
Influence de Vacile carbonique sur la forme et la structure des plantes (1) 

Note de M. Em. 0. Teodoresco.. 
= 

DE cdi tate oi pă te a E aaa ara 7 i ea acri caede «Les nombreux travaux qui ont cte faits jusquă present, relativement 

ă Llaction de lacide carbonique sur les vezctaux, sont d'ordre ă peu pres 

exclusivement physiologique ou chimique. Par contre, les recherches mor- 

phologiques sur cette qaestioa sont tr&s peu nombreuses. Je me propose 

donc, dans cette Note, de comparer la structure des plantes ayant vecu, 

les unes dans air ayant plus d'acide carbonique que l'air ordinaire, les 

autres dans lair depourvu de ce gaz, autant qu'il est possible, Les plantes 

ont €t€ cultivees dans une solution nutritive (liqueur de Knop), sous de 

grandes cloches. Dans les cloches de Lun des lots, lair n'atrrive qwaprăs 

(1) Ce travail a ctc fait au laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau, di 
rigc par M. Gaston Bonnier. 
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s'etre depouille de son acide caibonique, en passant sur de la potasse; 

de plus, ă Lintcrieur de ces cloches, on a place des cristallisoirs conte- 

nant de la potasse, qui absorbe au moins en partie lacide carbonique pro- 

E: venant de la respiration des sujets en experience. Pour lautre lot, on fait 

„_arriver sur les plantes de l'air dans IE ue! on a ajoute une proportion 

 d'acide carbonique dstermince. 
Ă «Je vais indiquer les resultats que jai obtenus en cultivant les espăces 

suivantes: Lapus albus, Phaseolus multiflorus, Prsum Ssatvum et PFaba 

vulgaris; 

1.—Morphologie externe. 

«Lupinus albus. — Au bout de treize jours de vegetation, les tiges de 

— Lupinus albus, dans les deux lots, ont allonge€ leur axe hypocotyle et dc€- 

Ă veloppe un entrencud cpicotyle. Chacune de ces parties est plus allon- 

gce chez les plantes qui n'ont pas eu d'acide carbonique ă leur disposi- 

„tion. Au bout de trente-trois jours, les differences ont change: la tige 

 comprend deux entrenceuds au-dessus des cotyledons, et on constate alors 

„que, lă ouily a de lacide carbonique, laxe hypocotyle continue ă rester 

plus court, mais le premier entrenoeud &picotyl€ s'st allonge et a atteint 

la meme longueur que chez les plantes cultivees sans ce gaz. Enfin le 

deuxieme entrenceud, qui sest developpe pendant les vingt derniers jours 

„de vegetation, est plus long en prâsence de l'acide carbonique. C'est dans 

„cette derniăre condition que la tige acquiert une longueur totale plus con- 

_siderable. 

> «Phaseolus multiflorus. — Au bout de trente-trois jours de vegstation 

„on observe pour la tige de cette plante des faits analogues aux precedents; 

laxe hypocotyle des plantes qui ont pousse sous les cloches sans acide 

carbonique est deux fois plus long que celui des plantes cultivees dans 

une atmosph&re chargee de ce gaz. Mais, pour la tige 6picotylee, tous les 

entrenouds sont, au contraire, plus longs chez les plentes cultivees avec 

acide carbonique. 

„  «Pada vulgaris —Au bout de vingt-huit jours de vegctation, les tiges 

E „possădent chacune cinq entrenoeuds au-dessus de leurs cotyl&dons. Comme 

„  laxe hypocotyle est trăs reduit dans cette espece, ce sont ici les deux 

„ premiers entrenceuds qui restent plus courts en prâsence de Lacide car- 

bonique; les trois autres sont, au contraire, plus longs, et si lon examine 

> la longueur totale des tiges, on constate que c'est celle des plantes placees 

dans une atmosphăre avec acide carbonique qui est la plus grande. 

2. —Morphologie interne. 

«Les modifications externes sont accompagnces de cRaniperaeneă dans la 

structure interne, 
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« Tiges. — Sur la section transversale faite au milieu du premier entre- 

nceud de laxe cpicotyle de /zfrnus albus, au bout de quarante-quatre 

jours de vegctation dans une solution nutritive, on observe que, pour les 

plantes qui poussent dans lacide carbonique, le diamâtre de la section est 

plus grand; le nombre des faisceaux est cgal ou un peu superieur ă celui 

qu'on remarque chez les plantes sans acide carbonique. Ainsi, dans le 

dernier cas, on trouve 18 faisceaux libero-ligneux, dont 11 gros et 7 petits; 

tandis que, dans lacide carbonique, on observe 19 faisceaux, dont 15 gros. 

et 4 petits. En outre, chez les plantes cultivees sans acide carbonique, la 

zone gencratrice libero-ligneuses  interfasciculaire a forme des vaissezux ă 

lumitre €troite, ă parois tres minces et non lignifices; chez les plantes 

avec acide carbonique, le diamâtre des vaisseaux est plus grand, les parois 

sont un peu plus epaisses, et, quoique peu lignifices, elles se colorent ce- 

pendant un peu par les rcactifs speciaux de la lignine. Examinant main- 

tenant un faisceau isol€ [pour preciser, je choisis toujours les taisceaux les 

plus gros d'un cote et de lautre), on observe que les trois zones qui con- 

stituent ce faisceau sont incgalement developpees dans les deux categories 

de plantes: le bois des plantes cultivees sans acide carbonique occupe 

un peu plus de la moiti€ de la surface du bois des plantes cultivees avec 

ce gaz. Le bois primaire se compose de 4 ă 5 vaisseaux dans le premier 

cas, de 7 ă 8 dans le second. Les differences sont bien plus grandes 

pour le bois secondaire. Le nombre des vaisseaux produits par la meme 

serie radiale de cellules de cambium est de 2 ă 3 dans les plantes cul- 

tivees sans acide carbonique, tandis que, chez les plantes qui ont pouss€ 

dans air qui contenait ce gaz, on en trouve 4 ă 5. De plus, comme 

pour les tissus ligneux interfasciculaires le diametre des vaisseaux est bien 

plus petit dans le premier cas que dans le second. La surface occupce 

par la zone generatrice des plantes qui ont pouss€ dans une atmosphere 

sans gaz carbonique represente les trois quarts de la surface de celle des 

plantes cultivees dans ce gaz. Les scries radiales de cette zone se com- 

posent, en .noyenne, de 3 cellules dans les plantes de la premiere cate- 

gorie, de 5 dans celles de la deuxi&me. 

«On observe ă pen pres les memes differences de structure pour les 

tiges de Pisu sa7ivum. | 

«Feuille. — Les modifications dans la structure de la feuille se rappor- 

tent surtout au tissu assimilateur et au systeme acrifere. Sur les sections 

transversales de la feuille de P/aseolus mulriflorus, au bout de trente- 

trois jours de vegctation, on constate tout dabord que les teuilles des 

plantes cultivees dans une atmosphtre sans acide carbonique n'ont gutre 

que les six septizmes de l'epaisseur des autres feuilles. Cette difference 

provient de linecgal d&veloppement du tissu palissadique. Ce tissu est forme 

chez les deux categories de plantes, par uue seule assise de celvlles, dont 

l€Epaisseur en Vabsence d'acide carbonique n'est qus les trois quarts de 
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ce qwelle est en presence de ce gaz. Sur des sections perpendiculaires ă 

la surtace du limbe, il semble que les espaces intercellulaires de ce tissu 

sont cgalement developpes dans les deux cas. Mais, si lon observe la feuille 

de face (face superieure), soit directement, soit apres avoir enleve lepi- 

derme, on constate que les cellules pallisadiques des feuilles qui ont pouss€ 

sous les cloches avec acide carbonique sont plus €loignces les unes des 

autres, de sorte que le systeme acriiere necessaire ă l&change des gaz entre 

les cellules et le milieu exterieur est plus developpe pour les plantes qui 

ont poussc avec acide carbonique. A cause du developpement inegal des 

lacunes, on trouve chez les dernicres plantes cinq ă six cellules par unite 

de surface, et de huit ă neuf chez les plantes cultivees sans acide car- 

bonique. Les modifications sont €galement remarquables quand on ob- 

serve le tissu palissadique de face, ă l'endroit dun stomate: la chambre 

sous-stomatique est plus spacieuse chez les plantes qui poussent dans Pair 

“avec acide carbonique. 

«Le tissu lacuneux est ă peu pres egalement developpe dans les deux 

categories de plantes, avec cette difference que les espaces acril&res occu- 

pent une moindre surface chez les plantes qui sont cultivees sous les cloches 

sans acide carbonique. 

«Les modifications dans la structure de la feuille sont tout aussi grandes 

chez le /zpinus albus. 

«En resume: Si Von compare des plantes qui se sont developpces les 

unes en presence de lacide carbonique, les autres en labsence de ce gaz 

„on constate que les premicres ont leur axe hypocotyle [ou leurs premiers 

entrenceuds) plus court, mais que les entrenceuds suivants sont plus longs, 

et que, somme toute, le plus souvent, la longueur totale de la tige est 

plus considerable. 

«De plus, les entrenceuds presentent en general une section plus large, 

un nombre de faisceaux souvent plus considerable chez les plantes qui 

croissent dans une atmosphere avec gaz carbonique, et, dans un faisceau, 

“le bois, la zone gencratrice et le liber sont toujours plus developpes. Les 

feuilles sont plus cpaisses, les cellules du tissu en palissade sont plus al- 

longces et les espaces acriferes plus developpss». 

(Comptes Rendus des seances de l'Academie des sciences CXĂVII, p. 335,8/VIII 98) 
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HEMIPTERA CRYPTOCERATA 
NOTES ET DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES 

A. L. MONTANDON 

JI 

Fam. Belostomidae. 

ai dejă signal€ en 1896 (Ann. Soc. Ent. de Belg. T. XI. pag. 517) 

une forme du genre Belostoma, de Nouvelle Caledonie et de Nouvelle 

Guinee, tres voisine de B. indicum Lep. et Serv., sans lui attribuer alors 
un nom special. Les caracteres qui la distinguent sont en effet assez dil- 

ficiles ă saisir malgre la dissemblance apparente qu'offrent ces insectes au 

premier coup d'oeil lorsqu'on les compare avee le type, par leur forme 

un peu plus robuste c'est-ă-dire leg&rement moins allongee et plus €largie 

proportionellement, comme aussi par labsence presque compl&te des lignes 

jaunes sur la partie antcricure du pronotum. En effet, ces lignes jaunes 

assez larges et gencralement tres bien marquces qui lacilitent la recon- 

naissance immediate de B. indicum Lep. et Serv. sont au. contraire tres 

diffuses, ă peine visibles ou m&âme nulles le plus souvent et en tous cas 

sensiblement plus divergentes en arrizre chez les Belostoma en question, 

mais ce simple caractere de couleur ne suffirait pas pour motiver la crea- 

tion d'une espăce speciale. 
Chez B indicum Lep. et Serv., les yeux sont toujours tres allonges 

deux fois ou presque deux fois plus longs que larges, moins attenucs en 

avant, plus convexes ă leur cote externe et bien arrondis posterieurement 

tandis que chez cette nouvelle forme dont Taire geographique plus orien- 

tale paraît aussi nettement differente, les yeux sont moins allonges, un 

peu plus de une fois et demi plus longs que larges, plus €largis en arritre, - 

ă bord externe moins arrondi ce qui leur donne une forme plus attenuce 

en avant, et subtronquâs ă leur cote posterieur. Les cotâs lateraux du 

pronotum ctroitement rebordes et toujours droits chez B. indicum Lep. et 

Serv. sont l6g&rement arques et un peu plus largement rebordes chez les 

individus qui nous occupent et chez lesquels en outre la partie posterieure 

du pronotum, derricre le sillon transversal, parait aussi moins developpee, 

plus raccourcie aeec la ligne longitudinale mediane lisse ă peine marquce 

tandis quelle est au contraire legerement relevee en carene chez B. indi- 

cum Lep. et Serv. 

Le crochet des tarses antcrieurs comme chez B. niloticum Stal, plus long 

que la largeur de lespace interoculaire, mais chez cette dernitre espece 
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les yeux sont encore plus €largis et mieux tronqu6s posterieurement comme 

aussi plus convexes au bord externe et la forme generale du corps est 

„sensiblement plus ctroite ă cotâs lateraux subparalleles, ă cotes du pro- 

notum droits et tr&s ctroitement rebords. 
_Ces caracteres, je le repete, sont peu accentu6s, mais paraissent cepen: 

dant tres constants, aussi je designerai desormais cette forme de Nouvelles 

Caledonie et de Nouvelle Guinee sous le nom de D. 77754/anu7 nov sp: 

D'autre part, notre savant collegue et ami, M. le prof. Geo W. Kir- 

lkaldy, vient de me faire connaitre une autre forme de taille plus exigu& 

56—57 millimâtres, mais qu'on ne saurait separer de 8. p4/ozicuma Szal 

dont elle a les yeux tronques postericurement quoique un peu moins al- 

longes, un peu plus transversaux, longle du tarse antcrieur plus long que 

les deux articles qui le precedent, presque deux fois plus long que la 

largeur 'de lespace interoculaire en avant, mais avec la carene longitudi- 

nale de la tete mieux accusce, comme chez DB. ocz/atum Montandon. Les 

“lignes jaunes du pronotum assez ctroites et conformees chez Ş. 74/0ic7/74 

Sral quoique cependant moins nettes et moins visibles, la partie antcrieure 

du pronotum moins lisse avec les petits sillons obliques convergents en 

"arriere situs pres de la ligne mediane longitudinale derriăre le bord an- 

terieur un peu mieux accuses avec la partie triangulaire qu'ils limitent ă 

peine plus boursoulflee sur ses bords et la petite fossette mediane plus 

_profonde, mieux accusce; la depression posterieure -de P&cusson tr&s su- 

perficielle, moius accentuce, le tibia antcrieur un peu plus aplati en dessus 

paraissant ă arctes un peu plus vives. Malgre ces quelques caracteres tr&s 

_superficiels et la leg&re difference de taille je considăre cette forme comme 

une simple varicte de B. ps/ozicum Szal, ă laquelle je la ratache sous le 

nom de Prrsicum nov var. Flle provient de Bussorah, non loin de lPem- 

bouchure du Chat el Arab dans le golfe Persique. (Collection de M. Kir- 
kaldy et la mienne). 

Ainsi que JE Lai dejă fait remarquer, laire gcographique de ces especes 

affines parait cependant assez bien tranchee. 

B. indicum Lep. et Sew. Se trouve dans toute la partie meridionale de 

Asie et les îles de la Malaisie, jen ai vu des exemplaires des prove- 

„ nances suivantes: Pondichery, Bengale, Birmanie, Tenasserim, Bangkok, 

Huc, Lonkin, Java, Sumatra et îles Philippines. 

B. Wiloticum Stal paratt repandu dans toute PAfrique, les specimens 

qui me sont passes sous les yeux provenaient de la vallee du Nil, Abys- 

sinie, Somalis, Zanzibar, Mozambique, region du Tanganyka, Angola, Congo, 

Sierra Leone (1). C'est .tres probablement la meme espăce qui se trouve 

(1) Les exemplaires de Sierra Leone sont les plus gros que j'ai vus, ils appatrtiennent 
a la collection de M. le Prof. Kirkaldy et lun d'eux masure 72 millimetres de lon- 

gucur, 
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dans la Sud de LOrient Europeen, mais je n'ai pas encore pu examiner 

d'exemplaires de cette provenance ; la variste Persicum Moutand. est pro- 

bablement speciale ă la partie meridionale de louest Asiatique. 

B. oculatum Montand. parait confinee ă Madagascar et enfin 5. zpsu- 

Janum Montand. la plus orientale de toutes n'est encore connue que de 

Nouvelle Guinee et de Nouvelle Caledonie. 

Chez toutes ces formes les tibias posterieurs sont armes en dessous au 

cote interne de leur extremite dune forte €pine aplatie et aigue au 

sommet. 

Le muste de Hambourg possede un exemplaire Australien provenant 

de Rockhampton, Queensland, quon pourrait ă premiere vue ratacher a 

B. insulanum Montand. dont il a exactement Llaspect general, la meme 

forme des yeux et du pronotum et la meme taille, mais dont les tibias 

posterieurs subtronquâs en dessous ă leur extremite n'ofirent pas trace 

„d'epine aplatie ; je Vai ctiquete sous le nom de B. eZenzu/am nov. sp., tout 

en reconnaissant que lctude d'un certain nombre d'individus serait cepen- 

dant utile pour ctablir definitivement la validite de cette espece. 

Le nom de genre fe/ostoma devra-t-il Gtre conserve pour ces insectes? 

M. le Prof. Kirkaldy me fait observer avec raison que le type de La- 

treille: Be/ostoma zestaceopalhidum sur lequel il a cre€ ce genre en le don- 

nant comme voisin de la figure de Stull (Punaises Tab. 22 fig. XIV) 

pourrait bien &tre plutât une espăce de Sz74/us ou meme de Zaizha, mais 

cest lă un point sur lequel il est bien difficile de se prononcer si lon ne 

peut retrouver insecte que Latreille a eu sous les yeux, aussi je crois 

devoir suivre lexemple de M. le Prof. Gust. Mayr (Die Belostomiden ; 

verhandl d. K. K. Zool-Bot. geselis. Wien 1870 p. 24—422) en respec- 

tant, au moins provisoirement le nom de Be/osfoma tel qu'il a ete adopte 

par les divers auteurs, Dufour, Mayr, Stal, bien qu'il soit ainsi attribu€ ă 

un genre qui differe tr&s probablement de celui auquel Latreille a donn€ 

primitivement ce nom. | 
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24.7| 10.0|14-7| 7.1'42|14 0(42.3| 7.2[20.0'19.3| 2.7]  sw 2.1] —] 3.7] » ta, 
24.3]. 12.2|12. 7.0 46 5.3 30 o 10.0]20. alto. 8.7] wuw | 4.9] 0.0] 4.7|_m 11'30 —15", 2p. 

.3]22.3] 1o.8 Alo 11.945.0|12.1]20 4 19.1[us?.0| ww | 2.5] —][3.7]-ata,-n0p. 
720.5 10.9 6.8.34|11.0[44 2] 6.0[20.8l1o.2| 2.0] wsw | 1.3] —|[3.7] aa, 
o a0-e XE, $.430]14.1[+47.0] 9.5|21.7/1o.4| 1.o| ss 1.2] -—| 4.7 

3.0 23.0133.4| 13.7 9.4/35112 0[50.4]10.0[22.7|19.9| 5o| sse 2.3] 0.0] 4.7] -a 0 a, [cot Z'2p, „p 
3.8] 2 „620.4 10.2110.2] 12.7100] 7.0[43.2[x5.4|2r1.0 120.3] 6. ESE 1.5] 5.0] 2.0] a, ap. 
3.7] 22.0l20.0| 16.0 12 0[50]14.0[460.3|13.0|23.0 20.5] 1.3| vxe | 1.9] —l3alata, ap 
4.0] 22.0|31.0| 13.$ 11.1 50]14.3140.q|ir 7 23.5/20.8 0.7]. ENE 2.5] —|q.o|-a-ta, 
.0| 24.3|34.0| 4-9 11.7;47|14.1|50.8[12 0|24.1|21.2] o.0| ese 21| —]|43| a ta, 
83| 24.5133.2| 15.0: I0.1!41;13.3[50.2]12 0[24.0 2:.5| 1.3 NE 3.5] —|5.1| a 0a, we p. 
| 25.8134.0! 17.1 11.0 41[:4.0[51.1[12.5[24.9/21.8] 1.0] ese 2.1] —]3.7| ata, vw p. 

al 19.5 9.8/521292,5]43.4111.0[21.2'19.3| 4.2] exe 2,2108.7| 81.3 

LUNA IUNIE 

Director: STEFAN C. BEPITES, 

1898 st. 

Ze tutul 

OBSERVAŢIUNI METEOROLOGICE 
FĂCUTE LA 

„INSTITUTUL AC NU AA la DIN. BUCTRESGI 

Be tiea Bo etauilti a lene nivelului mărei 82 ae 

una lunic a fost puțin mai căldurosă ca de obiceiti. Mijlocia lunară a temparaturei ei 20%0, este cu 0%4 
cată ca valdrea normală. Primele două decade ale lunei ai fost ploidse și cu furtuni frequente. Ploile au 
eneral reci și abondente. Decada a treia a fost forte frumâsă cu un timp mult mai călduros și deschis 

Cea mai rece lună lunie de când se fac observațiuni mateorologice la Rucuresci a fost în 1895 cu mijlocia 
aturei 1700, iar cea mai caldă în 1860 cu valorea 23%3. 
Parorctrul s'a ținat aprope în tot cursul lunei mai ridicat ca valdrea normală, în decada a treia ela arătate 
ai înalte valori, Ventul din regiunea de Est, a predominat in cursul lunei Iunie. 

ile aă dat mai mică cantitate de apă ca de obiceiă în cursul acestei luni. În anul trecut luna lunie a 
mai ploidsă la Lucuresci, 

Sa a observat 10 furtuni în luna acesta, tote fiind însoţite de ploi mai mult sai mai puțin abondente. 

lame 
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OBSERVAŢIUNI METEOROLOGICE 

FĂCUTE LA | i. 

INSTITUIU] METEOROLOGIC DIN BURBLESCI 
| LUNA IULIE 1898 st. n. | 

Director: STEFAN C. HEPITES - 
înălțimea barometrului d'asupra nivelului mărei 82 metri. 

E T ratura aerului | Umedela = oale] Temp. 3 Via A 3 
i E rea "0 aerului = 25 E solului 0o Ea a a a E - Bu ; E 

SE a | 33 | 22| 35) 23 32 la FENOMENE DIVERSE 
571 Niazl) PES BR MIRI apa e) E SEES pee zeii sa 007 aul e P sas 355] 2 | E[ hocmeoem] e | 7 e |e|a [E 

| 1|754.1|23.8]31.7 13 4|12.7| 59| 9.9[51.2[14.0[25.3]22.2] 5.7]: ra -| 3.9 2.77 1sw 14"'—160,Ş0: 15 0 

12| 52.1]18.0l20.5 .5|14 0| 90] 1.0[27.2|15.0]23.2]22.3] 7.7] ww | Lu 0.3] Ze a,—12' s" „Că 1131 50.2[19.0|20.4! 12.0| 00| 7.8]qr.1|1r 5|22.3l21 2] 0.7]  sw 1.049 10", To 13" po” —1ş” 10%Â 
!a| 52.1]21.0l28.2 .2|11.5| 00| 8 o[42.8[14.0[22.0|21.3] 5.3] ww 1.4] Da D'lxw,w,s,10'43-1713 
is. 53-2 22.2]29.0 7|12.3| 57| 10.0[42.0]13.8]22.9]21.0] 1.7] ww I.5|-a-! a. E 

"6| 53.1]22.3]30.0 12.9] 02| 1o.1[40.9l13 5[23.7]21.5] 5.3] ww 21-a a, Ri DO_ur9'—p. | | 27| 5x.1]22.728.1| 11 0]14.8| 00| rr.2140.0[14 7[23.8]21.8] 4.3] ese 1.7|-a-0p,[41Q0,1,2_m21" 25" 
S| 48.2|20.0|25.0 .0|13.4| 75] 5.2137.8|15.5]23.5|2r.0| 8.7] ssw 1,1 Sa, Q110'-p, [1630-19 

'-o| 47.0]18.9|24.1|15.5| 8.0]r2.1| 71| 9.2[37.0[14.0[22 8/21.9] 5.3] - ssw 1.0| 2 12', m 1q'—10" 10", Ga 

lroj 52.8 18.5/24.0 .0|12.0]| 8.4| 49| 14.2[30.8[10.2[22.2[21.0] 1.7] ssw 27| aa, | 

| | Ş y A] 

ra 53.419.526 0! 87| 40] 14.4[42.8| 8.slz2.ol2r 3] 0.3] - ssw 30| —| 3.8]. 322 Ap, E 
'r2| 50.1]22.3|29.0|13.5/15.5| 9.8] 44| 14.2143.9]i1.1]22.0|21.2] o 7] wsw | 3.5] — | 44| ata, ap. A 
'13| 46.7[20.2127 3|15.7|11.0]rr 7] 063| 4 2]41.0[r2.0]22.8]271.3| 0.3] ww | 2.1] —| 2.2] a 'a2 p. | Să 
'r4] 47.6|21.8]28.5|15.3]13 2|r1.4| 53| 13.0|54 o|r2.ci23.0|2r.3| 3.0] xr,sse | 0.7] 0.0] 1.8]-ap. 0 
'15] so 1[19.5/20.4/16.4|ro.0|rq.0| Sc[ 6.0[40.6[13.8123.3l21.0| 7.3] eur 2.8|15.0| 1.1]-a-0 a, (ZO ZO 14'40”— p. 
"10| 55.0]15.5|20.0|[12.7| 7.3|10.4| 77|  3:0|25.o]r3.1|2r.4|21 4] 0.3] exe 32| 3.9] o.7iZoia, A 
17| 560.1]18.9|24.5|12.0|12.5|ro 1| 57| 10.4]39:0| 9.2]2r.2]21.0] 30| waw | 1.7] --|ro|a?a, ap. E 
15| 54.0 21.528.411 .4|15.0]r2.r1| 58] 13.5143.0]10.1]21.5/20.9] 0.3] wsw 2,0] —| 34| a 2a, a0p. E 

"19| 55.5]22.8/29.9! 14.2]10.7| 45| 13.3148.7|13 1]22 0|2r.0| 0.0] rar 14| —| 2o0|-a2?a,-a%p. E 
'20| 53.4]24.9131.3/17.7|î3.0]11.3| 44| 13.7]49.8|13 $]23.3|21.3] 1.3] ser L:0| 212.2] starea oa 1-p. 

21 51.0|25.7]32.4| 14.01 1.2) 42] 13.0[54.5113.5]23 5]21.0] 1.0] ssr IA] | 20| sa, oo a, Rip, —m pă 

22| 57.0[17.0|20.3 11.4] 0.1] Or]  — [34.0]14.0]23.2]21.9] 8.c| exe 2.5] oo] 1.0lp a, ap. “3 
'23| 58.1|19.5/20.0 12.0] 7.9| 43| 12.5|51 3]13.0]2r.8|21.5] 3.0] une 1.5] --[ 10] a-0p. i 
24| 55.0|21.3/27.9 14.7] 8.0| 38| 13.9[50.3] 7.2]22.0|21.2] o.o W 1.1] —| 21Ij-ata,:-A:1p E 

25| 53.9[23.4/31.0|13.8]17.8[10.9| 45| 13.5]51.0[13.1]23.0|21.2] o.ohwaw,esr| 1.0] —| 30 pia ap A 
20| 53.5[25.1133.0/17.1]15.9|rz.0| 45| 12.8[54.0[13.1]23 4l21 3] 23| ww | o.9] —| 34 a a, 2, p i. 
27| 56.3|22.4127.0|10.0| 8.0 9.0] 40| 1.4149 8|17.0]23.7/21.0| 2.7] ear 4.2] 0.0] 3.0|_w a—r20. “N 
23| 54.0]23.1|30.1/10.5|13 0]ro 4| 40| 10.8|52.0[12.2|23.5]21.8] 3 7] uxeyrse | 1.9] —| 23| n0a, 2 %p Ş 
29| 51.2|23.5/30.7'15.9114.8| 9.0] 41| 12.0]5r.4[12 5)24.2|22.0| 0.7] sr 239| — | 2.9] a ta, 21 “Ă 
30| 49.0 25.0/33.0/10.4]10,0 10.4] 40| 12.4[52.1][13.0[24.5]22:2] 1c| su 20| — | 52|-8 23 dap. e 
31| 49.8[24.3/33.5/19.0/14.5|14.4| 0o] 10.0[54.0[10.0[25.3/22.7] 4.c| exe | 3.8] oz] 2.4|Z0a, [Z016'— 17%, pod 

aie IRA | | Ra 19--pwsw,s Qi] 
Mij| 525 : 21.428.1115.4 12.7l11.2) 500318.2[45.1l12 9l23.1]2r.0l 3.5] exe | 2.1lor.2l08.0 E 

. E 

] Luna Iulie a fost mai rece ca valdrea ci normală. Mijlocia lunară a temperaturei 2104 este cu 109 mai | 
Lorită ca de obiceii, a CD 

Decada a doua și mai ales decada a treia aii avut temperaturi coborite. Cel mai călduros timp, a fost| 
decada întâiii. In anul 1871 și 1874 în luna Iulie mijlocia temperaturei a fost 25%0, acestea sunt cele mai ridiq 
valori din peridda de observaţiuni meteorologice de la 1857 și până acum. i -] 

Luna Iulie a anului accsta a fost ploidsă. Cantitatea totală de apă căzută 91.2 mm. este cu 20 mim. A 
mare ca valdrea normală. A SI 

Timpul cel mai frumos la avut luna Iulie în decad. 2-a și a 3-a când cerul a fost. în cea mai mare pa 
deschis și liniștit. Mai multe dile cu vînt tăre a fost în decada întciă. In sera dilei pe 21 a avut loc o plâie | 
gândaci, provocată de un vînt tare din spre N-E. Să 

In cursul acestei luni s'aii notat 10 furtuni cu manife stațiuni electrice, cea mai. mare parte ad venit ] 
direcțiunea de West, Vîntul dcminant a fost din regiunea E. p 

Pres iunea atmosferică a fost în mijlocii egală cu valorea normală, 1 
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PROCES-VERBAL 
AL ȘEDINȚEI DIN 8 IUNIE 1898. 

Şedinţa se deschide la orele 9 stra sub președința d-lui G. Manu, pre- 
ședintele societăței. | 

Se dă citire procesului-verbal al ședinței trecute, a cărui redacțiune se 
aprobă. - 

In urma votului unanim afirmativ al societăței relativ la membrii noi 

presentați în ședința trecută, d-l Președinte proclamă ca membri titulari 

pe d-nii: 

Dr. Ostrogovich. 

D-na Olga Mălinescu, preparatâre la Institutul botanic. 

D-l secretar general presintă societăței publicaţiunile venite la bibliotecă 

în timpul de la ultima ședință încâce, publicațiuni cuprinse în anexa acestui 

proces-verbal. Apoi citesce o adresă din partea Ministerului Agriculturei, 

Industriei, Comerciului și Domeniilor prin care ne invită a delega un re- 

presentant al societăței în comisiunea pentru exposițiunea de la Paris 

din 1900. 

Societatea delegă în acest scop pe d-l Vice-Președinte Di. A. O. Saligny. 

In urma acestora se intră în ordinea comunicărilor : 

D. Prof. D. Negreanu presintă societăţei o mașină Wirmshurst, modifi- 

_cată de d-sa, ast-fel ca să se încarce şi să producă scânteile electrice în 

ori-ce sens Sar învirti discurile de sticlă. 

Mașina așa cum a fost presintată cu discurile orizontale, e construită 

de mecanicul laboratorului de fisică d. Bordea. Apoi d. Negreanu comu- 

nică o nouă metodă forte expeditivă pentru măsurarea resistenței electro- 

liților cu resistenţă f6rte mare. Cu dispositivul indicat de autor, se pote deter- 

mina resistența electrică a lichidelor organice cari, cum se scie, e de or- 

dinul sutelor de mii de ohmi. In urmă expune resultatele cercetărilor sale 

asupra determinărei elementelor magnetice terestre pentru România. 

1 
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D. prol. L. Mrazec comunică cercetările d-sale microscopice asupra 

granitului amfibolic de la lacob-deal, care constată că amfibolul e RiefzAiz, 

un amfibol sodic [Grte rar întîlnit în granit. Amintesce apoi că în studiile 

ce a întreprins împreună cu d-l G. Munteanu-Murgoc! în N. Dobrogei 

ai descoperit roce necunoscute în acestă i PROG ca: peridotite, porfirite 

augitice, etc. 

D. G. Munteanu-Murgoci face o descriere sumară asupra geologiei 

masivului Parîngu și munţilor Lotrului cercetaţi împreună cu d-l prof. 
Mrazec. Formaţiuni fârte variate aă întîlnit în acestă parte a Carpaților 

și au descoperit roce necunoscute în Carpaţi ca: gneisuri cu cordierită, 

wehrlite și alte peridotite, diabasporfirite precum și nisce formaţiuni sedi- 

mentare importante, nisce conglomerate forte metamorfosate aduse la ade- 

verate gneisuri, din care causă pînă acum ai fost luate de toți geologii 

ca șisturi cristaline. Ele aă o mare desvoltare în valea Oltului la S. și N. 

de Brezoiu și cum etatea nu le-ai putut-o determina, le-ai numit de o 

cam dată «formațiuni de Brezoiu». 

Şedinţa se ridică la orele 111/, scra. 

Președinte, G. MANU. 

Secretar, Moisescu. 

ANEXE 

MEMOIRES RECUS 

„le Dr. St. Hepites.— Analele Institutului meteorologic. Tomul XII, 1896. M 

M. A. L. Montandon.—Hemipteres-heteropteres nouveaux des collections 

des Muscum de Paris. 

M. Malcolm Burr. F.Z. S.—A list of Rumenian orthoptera. 

M. L. Cuenot.— Les moyens de defense chez les animaux. 

M. A. De Richard.— Monographie du petrole de la Roumanie. 

„Dr. S. G. Cerkez —Pânea și brutăriile din Capitală. 

. Munteanu Murgoci. _— Serpentine din urde, munten și Gauri. (Masivul 
Parîngu). 

REVUES ETRANGERES 

Bulletin de l'Academie royale de Belgique. . . . . No. 4. 

Bulletin de lAssociation belge des chimistes . . . . No. 2. (Mai) 
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Bulletin de la Sociste ehimique de Paris. . . . . . No. 11 (5 Juin) 

Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la 

ÎN UI CR ie o ace ee ata ea e eat ii NO, 

A cuiile cles jeunes naturalistes .. ... . . 4... . No. 332 (1** Juin) 

East chimici italiana, : o a . » NO. 4 (I Partie) 

Bollettino chimico farmaceutico. . . . . . . . . . No. 12 (15 Juin) 

Journal de la socicte physico-chimique russe. . . . No. 2. 

The Journal of the Franklin Institute. . . . . . . No. 6. (Juin) 

E oneniical) Nes e e a ue «NO. 2011 (10 Juin) 

Ei aceutical Journal pa a e ae eo a a NO. 14600 (18 Jin) 

Ș REVUES ROUMAINES 

IE Buletinul serviciului sanitar. . . . . : - . „No. 11 (5 lunie) 
BEN somata mulitară e au mo - No 5 (Mait) 

Bspitalul .-.- Pa E ea aur ina eee na NO Ola +5 Nat) 
Buletinul Societăţei sa, EC GE e aaa Sa e aa ee Noe As (Apici le) 

Revista farmaciei . . . oma au atie act at, aaa No (Tula) 

Revista viticolă și Horicolă dă ese air a si eiNo = O (E Maui) 

“Jurnalul societăței centrale agricole din omnia, No. 16 (1 lunie) 

ESI CUI LOG e i eee 03 ADI, = 

Be eu. No (Aprilie) 
aie bine eliclAcțiCe ae a a Noi 4 (15. Maiii) 

Mi vetămintul primar a a e i e a a e Noe:5 (Mai) 

BE celciorea siteului a e „No, 2, (Mai) 

Ele a No. 9 (5 lunie) 

Mie români e No. ura (Martie- Aprilie! 

Be VIS DO DORU e cea cau No, 5 (Maria) 

ELEMENTS MAGNETIQUES EN ROUMANIE 
AU (er JANVIER 1895 

PAR 

M. D. NEGREANU 

Les nom.breuses recherches, relativement au magnctisme terrestre, eflec- 

tuces en divers pays, et le manque des pareilles dâterminations pour la 

" Roumanie, ont ct€ la cause des recherches magnetiques terrestres expo- 

„_sces dans ce memoire. 
„Pour connaitre l'&tat magnctique d'un pays ă un moment donne, il est 



136 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 

n&cessaire de determiner pour plusieurs localites les €lements magnctiques FI 

suivants: 

10 La declinaison magnctique î, 

20 Linclinaison magnctique |, 

30 Liintensite totale T de la force magnctique terrestre. 

Comme lintensite€ totale T est lise ă la composante horizontale [HI et ă 

Ja composante verticale Z par les relations: 

Pa be Al 

Ji. Dicosale 

on determine, habituellement, la composante horizontale H ă la place de 

lintensite totale T. 

Localites ou l'on a fait les observations. 

On a effectuc les observations dans des localites qui differaient ip auicoirp 

soit par la longitude soit par la latitude geographique. 

Ainsi, on a fait des observations ă Turnu-Severin, Craiova, Bucarest 

Giurgiu, Braila, Iassi, Dorohoi, etc. Comme on connait bien la longitude 

et la latitude gcographique de ces localites, on a cherche€ de voir les variaticns 

des €lements magnctiques en fonction de coordonnces geographiques. 

Pour tre certain que Lon a fait des bonnes observations magnctiques, 

elles doivent âtre effectuces ioin de fabriques, de lignes de cheinin de fer, 

des €difices, et, en general, au dehors des villes. Meme si on les effectue 

au dehors d'une ville, il faut chercher sil n'y a pas dans le voisinage deş 

debris de fer, ce qui fausserait les observations magnctiques. 

Je n'insiste plus sur les observatoires magnctiques, qui sont installes loin 

de villes. | 

Les observations les plus nombreuses, que Lon a effectuc, ont &te celles 

de Linclinaison magnctique et de la composante horizontale de la force 

magnctique terrestre; les observations relatives ă la declinaison magndtique, 

pour des causes que je vais indiquer plus loin, ont ct moins nombreuses: 

Je decrirai les elements magnctiques de la Roumanie dans l'ordre suivant. 

10 Les inclinaisons magnctiques; 

20 Les composantes horizontales de la force magnctique terrestre; 

3% Les declinaisons magnctiques. 

I. L'inclinasion magnetique. 

/inclinasion magnâtique a ât€ mesurce ă Laide de la bussole diincli- 

naison. 

Le Laboratoire de Physique (Chaleur, Electricite) de la Faculte des Scien- 
ces de Bucarest possăde une boussole d'inclinasion construite ă Paris par 
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]. Carpentier. Cette boussole est formee d'un cercle horizontal de 200 mil- 
 limătres comme diametre; le cercle est divise en degres et demi-degres. 

Il est fixe sur un syst&me de trois vis calantes, grâce auxquelles on peut 

_ obtenir Lhorizontalit& du cercle. 

| Un second cercle vertical de 290 milimâtres comme diametre, peut se 

mouvoir autour d'un axe qui passe par le centre du cercle horizontal. 

Le cercle vertical porte des divisions de I0' en I0'. Deux barres metal- 

liques dans la direction du diamâtre du cercle vertical et paralleles au cer- 

cle horizontal portent au milieu deux agates dans le mâme plan. L'aiguille 

magnctigne ayant la forme d'un losange et une longueur de 2835 mm. est 

„traverse ă son milieu par un axe en acier. 

_ L'aiguille magnetique, reposant par son axe sur les plans en agate, peut 

osciller dans le plan du cercle vertical. 

Une boite rectangulaire en verre prot&ge le cercle vertical et Laiguille 

magnetique. 

Les observations des extremites de laiguille magnctique se font ă laide 

E de deux loupes mobiles, attachees ă une traverse metalliquc, ă lexterieur 

de la boite. Comme on peut apprecier au moyen des loupes 1/; et, mâme 

avec un peu dhabitude, 1/, dune division, on peut lire le deplacement 

 angulaire de laiguille avec une approximation de 2 et meme d'une minute. 

5 A Lequipage mobile du cercle vertical est fixe le vernier, qui se meut 

'sur le cercle horizontal. Au moyen de ce vernier, on peut lire la minute 

et apprecier meme la demi-minute. Les azimuts du cercle vertical seront 

apprecies avec une approximation dau moins une minute. ; 

On a employe deux methodes pour la mesure de Linclinaison magns- 

„ tique: 10) la mefhode directe, plagant laiguille magnctique dans le plan du 

__ meridien magnstique et lisant langle d'inclinasion; 20) la pze/hode des co- 

 Zangentes. 

1) Za methode directe. Cette methode est deduite de la definition meme 

de Tinclinaison magnctique, qui est langle que forme la direction de la 

„force magntique terrestre avec Vhorizontale. 

Pour placer laiguille magnctique dans le plan du meridien magnctique, 

on procede de la fagon suivante: 

On sassure dabord de /horizontalite du cercle azimutal, ă Vaide du 

niveau de la boussole; on le ramene dans cette position, grâce aux vis 

calantes. | 

„On deplace ensuite l'equipage mobile, qui renferme la cercle vertical, 

__ jusquă ce que L'aiguille megnctique prend la direction verticale. 

On note sur le cercle horizontal le zero du vernier. 
„Dans cette position, le plan du cercle vertical &tant perpendiculaire au 

plan du meridien magnctique, on deplace le cercle vertical de 900 de cette 

„position. L'aiguille magnctique sera alors dans le plan du meridien ma- 
 gnâtique. 

/ 

e 
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I/angle, que forme. dans ce plan, Laiguille magnctique avec le diamătre 

horizontal, serait langle d'inclinaison cherchs, si la boussole et laiguille 

satisfaisaient aux conditions suivantes : 

a) que axe de laiguille magnetique passe par le centre du cercle vertical; 

) le diametre du cercle vertical soit horizontal, ce qui revient ă connaitre 

exactement la line d'horizon du cercle vertical; 

c) la ligne des p6les de Laiguille magnstique doit coincider avec laxe 

de figure; 

d) les încă planes de deux agates, sur lesquelles on place laxe de ro- 

tation de Laiguille magnctique, doivent se trouver dans la meme plan; 

) le centre de gravite de laiguille soit placee sur laxe de rotation. 

Quelque soit le soin, que Lon ait mis ă la constructien dune boussole 

d'inclinaison, elle ne satisfait jamais ă toutes ces conditions. 

Pour €liminer les erreurs, qui pourraient provenir des defauts de la con- 

struction de Yappareil, on fait les observations suivantes : 

â) pour Climiner Perreur provennant du fait que laxe magnctique ne 

passe pas par le centre du cercle vertical, on fait deux lectures (ă chacune 

des extr&mites de laiguille une lecture) et on prend la moyenne ; 

î) On 6limine Lerreur qui proviendrait du defaut de la ligne d'horizon 

du cercle vertical, retournant lequipage mobile qui renferme le cercle ver- 

tical de 1800 de sa premitre position et faisant une nouvelle lecture de 

I inclinaison ; 

c) on: clinine le defaut provennant de la non cbioieleatea de laigu.lle 

magnctique avec laxe de figure, retournant L'aiguille magnctique face contre 

face, et effectuant de nouveau les lectures precedentes; 

d) le defaut resultant de la non-horizontalite des plans en agate, est 

 €limin€ par le retournement de Vequipage mobile de 1809; 

2) enfin, lerreur provenant de la non-coincidence du centre de gravite * 

de Laiguille et de son axe de rotation, est climin€, en desaimantant L'ai- 

guille, laimantant ensuite en sens inverse et effectuant les lectures indi- 

CUEeS: di 4 beti, 

En definitii, on obtient langle d'inclinaison, eflectuant leș lectures suivantes: 

1) La lecture de langle d'inclinaison dans le plan du meridien magne- 

tique (on considere comme une seule lecture la moyenne de deux lectures 

eflectuces aux deux bouts de laiguille magnstique); 

2) La lecture de Langle, tournant le cercle vertical de 180% de sa pre- 

mire position ; 

3) En tournant laiguille magnctique face contre face, on repăte les deux 

lectures precedentes; 

4) Desaimantant laiguille magnctique, laimantant ensuite en sens inverse, 

on repete les quatre lectures precedentes. 

L'inclinaison magnctique est la moyenne de ces huit lectures. 

Remarquons que le lecture dune extremite de laiguille aimantce est 
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faite par Lobservation des positions extremes auxquelles sarrâte Taiguille 

en nombre impair: trois ou cinq. fi 

On fait la moyenne des angles observes aux positions 1, 3, 5 par 

exemple; puis la moyenne des angles observes aux positions 2 et 4; en- 

suite, on fait la moyenne de ces deux moyennes partielles. Cette moyenne 

representera la lecture de langle ă Lune des extrâmites de Vaiguille ai- 

mantee. | 

II. Me/hode des cotaugentes. On mesure les angles d'inclinaison i! et i“ 

dans deux plans rectangulaires. L'angle d'inclinaison magnctique 1 est donne 
par la relation: 

cotg2 | — cotg? i” | cotg?i” 

Les angles 7 et z” sont obtenus faisant les lectures indiquces prece- 

demment. 

On a mesurc les inclinaison magnetiques par les deux methodes. 

„Jai effectu€ des mesures d'inclinasions magnctiques en 1893 et 1894, 

avec le concures de M. Marius Mureșianu. Les valeurs, que nons avons 

obtenues, sont resumees dans le tableau suivant publi dans le Bulletin 

de la Societe de sciences physiques, en 1894: 
- 

| | 

| : | Foneiiude | Latiiude | iza aa Epoque | 

plat ous SOD ES Cer VI magnâtique |. de la determination 
| phique | phique | | | 

ja | ez! 
| T.Severin || 200 137|  440.38| 590 a 23 Juillet 1894 

Craiova - 210 987| 440 19'| 590 161| 22 >» » 

||. Predeal 230 19/7450 Daf [e Doono zl] a a a] 

Giurgiu 230 381| . 430 537| 580 357| 25 Aoât 1893 
Ploesti 230 427| 440 56|] 59 31| 16 Juilet 1894 
Bucarest 230 46! || 44025'39%/ 590. 5' || 20 Decembre 1893 | 

! Braila | 250 38! 420 16/|| 599 35| 18- Novembre 1893 | 

Constantza || 260 20]| 440 117| 580 33| 10 Decembre 1893 
| Bacau 240-367] 460 33/|| 60% 50| 30 Aoât 1893 
Adjud || -2a0 50|. 260 6 60030» >». | 
Berlad 250 27| 2605] 600 357| 17 Novembre 1893 | 

Huși 250 434| 46: 42/]| 600,341] 9 Juillet 1894 | 
Roman 240 351|] 460 55/|l 610 15/71 29 Aoft 1893 

Iași 250 -9|| 470 10|] 610 aor 5 Juillet 1894 

Dorohoi | 240 | 470 53] 6215] 12 juillet 1894 | 

Pour connattre les inclinaisons magnstiques de la Roumanie ă un moment 

donns, et construire les lignes isoclines pour cette €poque, il est necessaire 

de connaitre la variation annuelle de Linclinaison magnctique. 
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Plusieurs determinations, faites -ă des epoques ditferentes, m'ont conduit 

ă admettre comme variation annuelle—2'. 

Le tableau suivant indique les valeurs de Îi oa magnctique: pour 

le 1-er Janvier 1895, ou Lon a tenu compte que Linclinaison magnctique 

decroit annuellement de 2 minutes. 

Inclinaisons Inelinaisons 

STATIONS | magnstiquesen | magiei, 
degres fraction de 

et minutes degre 

T-.-Severin 590 40/ 590, 67 

Craiova 590 157 590, 25 

Predeal |. „590562. e 90: 03 

Giurgiu 580324 580%, 53 

Ploesti : „590% 307 590, 50 

Bucarest 590 87 590, 05 

Braila 500 39 590, 55 

Constantza | . 580 317 580, 52 

Bacau - 600 47/ 600, 78 

Adjud 600 277 600, 45 

Bârlad SI aa 600, 55 

Huși 60033. 60, 55 

Roman 610 127 610, 20 

lași 610 29 610, 48 

Dorohoi 620 24 620, 40 

Voulant ctablir une relation entre linclinaison magnctique dun lieu 
quelconque en Roumanie et entre celle de Bucarest, au r-er Janvier 1895, 

jai essay€, entre autres, des relations de la forme suivante, tenant compte 

de longitudes et de latitudes gcographiques yes stations: 

I, =IB+ta(ui —LB)+e (WU — Ab), 
ou: 

I, est linclinaison magnstique de la station, 

| PER e > » de Bucarest, 

L,, est la longitude gcographique de la station, 

Ls, > > de Bucarest, 

A, est la latitude gcographique de la station, 

As, » > » de Bucarest, 

a et & sont deux constantes. 

Cette relation convient pour exprimer les inclinaisons magnctiques en 

Roumanie, si Von fait: 

4 = — 0,12 

V = 0,84. 
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Si leon tient compte que Linclinaison magnctique decroit annuellement 

de 2“, Linclinaison magnctique dun lieu, de longitude gcographique L, et 

de latitude A,, ă une €cpoque quelconque / sera donnce en fonction de 

linclinaison de Bucarest au 1“ Janvier 1895, par la relation: 

1, —ls — 0,12 (L,—La )+ 0,84 (A—Ap)— 2" (7Z— 1895), 

Z signifiant le millesime. 

Le tableau suivant-indique les differences entre les inclinaisons magnc- 

tiques observees et celles qui ont ete calculces par la formule. 

DC ca La pei Ob ataraa ie ua 

a ca aci 

Ra 

. : Inclinaison mag- | Inclinaison mag- | Difference entre 
3 [o) nâtique, obser- | n&âtique calculee | les inclinaisons 
o 8 9, 8 | veeauzdJanvier | suivant la for- |observâes et cal- 
o = = 1895 mule cules 

S :3 o 2 SE 520 ca wm ta wa m wa STATIONS 2 E. 3 e S ae 89 Ep d 2 9 ae 

38| Es] BE | s3l se | sas] ge | Sea 
= 5 = în] ma Sao = E 3 E S ar 
Q ai = E=iie Fi sto a a o 
= A As | Age | As | As | as | Es* 

T .-Severin 20013/| 44032! | 59040' | 59%67 | 590%33'| 59%56 + 87 |L-oO1 | 

Craiova 21028/| 44019 | 590157 | 59025 | 590147| 59024 | + 17 [-+0,01| 

Predeal 23015/| 45028! | 59056! | 59093 | 59059| 59008 | — 37 |—0,05 

Giurgiu 23938/| 45%53/ | 58%32/ | 58053 | 58%30/| 58% 27 + 0,03 

Ploesti 230421] 440567 | 59030! | 5905 59%29'| 5948 | +1 -- 0,02 

Bucarest 230460 44%9539”/| 59037 | 59 05 | 59037 | 59005 0 0,00 

Braila 25038/| 45016 | 590%33*| 59055 | 59032| 59054] -- 17 [4+-0,02 

Constantza 26020/| 46011' | 58031/| 58052 | 58032'| 58054 | — 17 |— 0,02 

Bacau 24%36/| 46033! | 60047] 60078 | 60%447| 60073 | +- 3” | + 0,05 
Adjud 240507] 46% 60027 | 60,45 | 60%207| 60033 | + 77 |4+-0,12 

Berlad 250217] 46015' | 600337 | 60%55 | 60%297| 60049 + 4! -- 0,06 

Huși 25%43/| 46042 i 600337 | 60055 1 60%97| 60049 | —10' |— 0,16 

Roman 240357] 460%55' | 610127| 61020 | 61027 61%04 | —- 10' |j- 0,16 | 

lași 250 9'| 47010 | 61029 | 61048 | 610127| 61020 | + 17: |+-0,28 

| Dorohoi 240 57| 47059 | 620247 | 62040 | 620 620 —- 24 | 40,40 

Jai cherche dapprecier jusquă quel point la relation, que jai donnce, 

peut convenir aux observations magnctiquee, faites dans les pays voisins: 

Liinclinaison magnctique de Vienne (140%2'27“ longitude Est et 480%12'33 

latitude Nord), en 1895, avait, comme valeur, 63013'; linclinaison ma- 

gnctique de Vienne, calculee d'apres la formule indiquse, est de 630%23/. 

La difference entre les deux inclinaisons, observee et calcule, Est de 10” 

L'inclinaison magnctique de Buda-Pesth (16%43'1“ longitude Est et 470 

21'12“ latitude Nord), en 1895, Etait de 62022. Cette inclinaison calculce 

- Wapr&s la formule, est de 62018. La difference de deux inclinaisons 

est de 4. 

On peut conclure qu'ă laide de la formule donnee, on pourrait calculer 
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avec une approximation suffisante, les inclinaisons magnctiques pour di- 
verses localites de la Roumanie. i 

La carte No. 1 represente les lignes isoclines—lignes qui ont la meme 

inclinaison—en Roumanie au 1“ Janvier 1895. Ces isoclines correspon- 

dent ă 590, 600,610, et 620, 

- 

II. Composantes horizontales de la force magnctique terrestre. 

La composante horizontale de la force magnctique terrestre ă Bucarest 

a te mesurce par moi en 1895 et le resultat a €t€ publi€ dans la Biblio- 

theque Internationnale de !Alliance Scientifique universelle t. II, fascicule 

1“ , Bucarest 1895. 

La methode adoptee pour la mesure E. cette composante est celle 

indiquce par Gauss, qui consiste ă determiner : 

a) le produit MH, du moment magnctique d'un barreau aimante par 

la composante horizontale de la force magnctique terrestre ; 

M 
b) le quotient TF | 

Pour determiner MH, je me suis servi d'un barreau prismatique, sus- 

pendu ă son milieu par un fil fin et long en platine et pouvant osciller 

dans un plan horizontal. La pe du pendule composc: 

b: + c2 1 
| = ete aa X ME” | 

ou 7 represente le temps en secondes de 7 oscillations; 74, le poids 

du barreau aimante, et c, la longueur et l'epaisseur du barreau prisma- 

tique, perpendiculaires ă laxe vertical autour duquel oscille le barreau, 

permettent de calculer le produit MH. fn 

L'experience ctant effectuce ă Laide d'un barreau dont les dimensions 

Ctaient les suivantes : | 

m == 280,0. gr. 

b==).42;625: “ca. 

G ==. 10,075emn. 

Jai trouve „ egal ă 25 oscillations pendant t==400 secondes. 

Nous deduirons, en faisant les caiculs: 

(0) MU 149,3: 

La . M . L 

Pous  deduire H on se sert du meme barreau aimante. Le barreau est 

place horizontalement et perpendiculairement ă la direction du meridien 

magnctique. Une petite aiguille magnetique, qui peut osciller dans le plan 

horizontal du barreau magnctique, est place de manitre que son milieu 

soit dans la direction du barreau magnctique. 

Plagant le barreau ă differentes distances et mesurant ces distances d, 
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partir du milieu de Taiguille aimantee au milieu du barreau, on a observe 

pour les distances Z-et d', cvaluces en centimetres, les deviations 7 et 7' 

de Laiguille aimantee. 

La relation te i jar permet de calculer = 

Effectuant cette seconde experience, on a observe ă la distance d=100 cm. 

la deviation p==2030', et ă la distance d'=9o cm. la deviation 7 =30%30', 

Donc: (2) a 21000,3. 

Divisant (1) par (2) et extrayant la racine carrce: 

H = 0,233 unites C. G. $, 

comme valeur de la composante horizontale de la force magnctique ter- 

_restre ă Bucarest au I-er Janvier 1895. 

Plus tard, jai cherche ă controler cette valeur, par une mcethode, que 

jai indiquse, publice dans les Annales de | Academie Roumaine (Scrie Il 

„t. XIX)-en 1897. 
Voilă le principe de cette mâthode et la maniere, dont je Lai appliquce, 

pour mesurer la composante horizontale : 

On fzrme un circuit ă laide dun €lement galvanique, dont la force 

€lectromotrice e est bien connue, d'une boussole de tangentes et dune 

resistance convenable prise sur une boite de rsistances. 

Soit e, p, la force €lectromotrice et la resistance interieure de lelement, 7 

la resistance de la boussole, 77, la r&sistance auxiliaire prise une boite de 

resistances ; 

î Vangle de deviation de la boussole de tangentes. 

L'intensit€ 7 du courant, en ampăres, est: 

E e SR a 
za aia Ep =H Xa a la 

(15 

R ctant le rayon moyen de spires de la boussole, 

n, le nombre des spires. 

„De la relation precedente, on peut deduire II. 

Iexperience a cte faite dans les conditions suivantes : 

Je me suis servi dun €lement Daniell (zinc, sulfate de zinc, cuivre, 

sulfate de cuivre), ayant une force €lectromotrice e=1,08 volts, et la resis- 

tance intcrieure p=—11,025 ohms. 

Les constantes de la boussole des tangentes, €taient: 

nombre des spires de la boussole: n=—235; 

rayon de la boussole: R=—18;22 cm 

resistance clectrique du cadre de la 

BOUSSOLE aa e e te ete 3OAGI ohins. 

resistance des fils dattache . . . . . . . 0,05 ohms, 

resistance auxiliaire introduite dans le cir- 

EPA a a d e ma au: + DORONEIIS, 
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deviation . . . capi cai alti IAD) 0 30 

Si Lon calcule H tău ces Eat on trouve: 

H==.0;233 unites G.-G. 5 

Cette experience a ct€ realisce au mois de Mars 1897. On voit île la 

valeur de cette composante est egale ă celle determinee anterieurement E 

au I-er Janvier 1895. La chose ne doit pas nous surprende, puisque la 

variation annuelle de la composantc magnctique terrestre est trez-petite et 

atteint, d'apres quelques experiences qui j ai faites en vue de voir la variation 

annuelle de cet €lement,-|-0,00018. 

Dans expression de la composante horizontale, je me suis contente de 

trois chiffres decimaux, attendu que pour les appareils soit scientifiques 

scit industriels, on ne fait usage que de deux chiffres decimaux; en outre, 

quand on veut tracer la carte magnctique d'une contree, trois chiffres de- 

cimaux sont bien suffisants. Si 

Les dcterminations des composantes horizontales pour les autres loca- 

lites de la Roumanie, je les ai faites avec M. Marius Mureșianu, au cou- 

rant des annces 1893 et 1894 et lee resultats ont cte publies dans le 

Bulletin de la Societe des Sciences physiques, en 1895. 

Les composantes horizontales des differentes stations du pays, ont cte 

determinces en fonction de la composante horizontale de Bucarest, de la 

manigre suivante: 

En se servant de la boussole d'inclinaison dejă decrite, on a fait os- 

ciller Taiguille aimantee de la boussole dans le plan des meridiens mag- 

nctiques des differentes localites, et on a compte le temps du meme nombre 

d'oscillations de Laiguille aimantee. 

Supposons deux stations et laiguille aimantee oscillant dans les plans 

des meridiens magnctiques. Le temps t, pendant lequel Laiguille effectue 

n oscillations, ă la premi&ce station, est. 

mr 
e e ro Varz MZ, i 

oi X7p72 est le moment d'inertie de aiguille aimantee, // le moment 

magnctique de Vaiguille et Z, la composante verticale du magnctisme 

terrestre ă cette station. 

Pour la seconde station, on a pareillement: 

t—nz >mr? 

MZ, 

De ces deux relations, on deduit: 

n) ai (e Popa 

Si H, et H; sont les composantes horizontales de la force magnctique 

terrestre, considerces dans les plans des mcridiens magnctiques de ces 

localites, 1, et 1, les angles d'inclinaison de ces localites on deduira ; 
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Des relations (1) et (2), on obtient: 

si Longitude || Iatitude Le temhs faoiiiaiabiu li edi sanie Lepoque 

ation gcogra- gâogra- || d'une seule | 
iai e Ea magnâtique || horizontale | de la determination, 

| 

T,„Severin || 20013 44038 2''83 50%41 0,229 || 23 Ţuillet 1894 

Craiova 21098 440191 284| 59016 0231 l|22 » : 
Predeal ZI SU5 45028 2/82 59057) | 0,228 | 17 > > 

Ploesti 23042) 44056: 21/84 599,31 0,230 || 16 > > 

Bucarest 23046 || 44025'39” 27/85 590 5 0,233 || 10 Avril 1894 

Braila 25038! 45%16'| 284| 59035'| 0,2291|| 19 Novembre 1893 | 

Bacau 24036] 26033 21180) 60%50'|| 0,2243] 30 Aofât 1893 
Adjud 24050] 460 6]  o2rsol| 6030] 0226331 » » 
Berlad „250%21 46015! 2''80 60035 0,2258|| 19 Novembre 1893 

Huși 25943) 46042 280 60045”) 0,224 || 9 Juillet 1894 

Roman 24035 46055 2178 61015 0,2233] 29 Aoiât 1893 

Iasi 250 9 47010 | 610301 0,223 5 Juillet 1893 
Dorohoi 24 15 47050”! ra) 620%25' 0,219 || 13 Juillet 1894 

(3) tz 
2 ta (Ha tang 

“SH, tag], 

La relation (3) permet de deduire la composante horizontale d'une lo- 

calit€ quelconque, par rapport ă Lune dont la valeur est connue, quand 

„on connait les angles d'inclinaison magnetique de ces deux localites, ainsi 

que les temps dun nombre egal d'oscillations de laiguille aimantee. 

La localite par rapport ă laquelle on a determine les composantes hori- 

zontales a ce Bucarest, dont la composante horizontale au r-er Janvier 

1895 €tait 0,233 unites C. G. S. 

Dans la tableau suivant sont resumes les observations et les valeurs 

des composantes au moment de la mesure: 

| Za =—H, tang l, 
| A E tau |, 

IE 

La variation annuelle ctant en moyenne -l- 0.00018 on pent deduire fa- 

cilement les valeurs des composantes horizontales pour le I-er Janvier 1895. 
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Voilă ces valeurs: 

Composante hori- 

LOCALITE = -, || oaie ae 
1-er Janvier 1895 

Fie SEVERIN aa | 229 

Oraioya 3 7 Ines 231 

Piedeals sp a. 228 

Plceste -0, 230 

Bucarest. a aa a e All 233 

Braila . . | 

Bacau. 

Adjud. 

Berlad . 

FIU SI ra o e | 

Romani pe e SSI 0,2235 || 

lasi 4 3 a) aci | 0, 223 

Doro sall 0,219 

On peut representer la composante horizontale dune lecalite en  fon- 

ction de la composante horizontale de Bucarest, tenant compte des lon- 

gitudes et des latitudes des localites. 

Une formule de la forme: 

H, = Hp+a(Li —Lp) +9 (A — Ap), ou Hi et Hg, sont les com- 

posante horizontales de la localit et de Bucarest. Ly et Lp, les longitudes 

correspondantes A, et Ap, les latitudes correspondantes, a et 2 deux 

constantes. | 

Les valeurs des constantes, dans notre cas, sont: 

a = A 0,001 
p == 0,095 

La composante horizontale d'un lieu en Roumanie, en fonction de celle 

de Bucarest, au I-er Janvier 1895, est: 

H, =0,233-+0,001 (Li — Lg) —- 0,005 (4 — AB). 
Le tableau, qui suit, indique les differences entre la composante ma- 

enctique observâe et la composante calcule par la formule donne. 
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| Difference 
„|| Longitude Latitude Compos. Compos. | alia fak 

LOCALITE | gâographi- | geographi- || horizontale horizontale stia 
| que pue |l-erJan.95 || calcul6e | et caleulă 

T-.Severin | 20013 | 44038 0,229 | 0,2284 [1-0,0006 
Craiova || 21998! 44019 0,231: | 0,231  |[-+-0,000 

Predeal 23015 45%8' 0,228 || 0,2274 [| -1-0,0006 

Ploesti 23042 | 44056! 0,230 || 0,2304 || —0,0004 

Bucarest |. 23046" || 440%25'89" 0,233 0,233 10,000 | 

Braila  - || 25038! 44916 || 0,2295 0,2297 | —0,0002 
„Bacau 24036 460331 ||. 0,2245 0,2232 || 4+0,0013 

Adjud | 24050 4606 0,2265 || 0,2257 [-L0,0008 

Berlad 25021/ 460151 0,226 0,2255 || 0,0005 

Husi 25043 || 460421 0,224 || 0,2236 || ++0.0004 
Roman 24035 46%55 0,2235 0,2215 | + 0,0020 | 

Iasi 2509 47910! 0.223 || 0,2207 |_10,0023 

Dorohoi 2405 47050 0,219 0,2165 || 0,0025 

Si lon compte que la composante horizontale croit annuellement de 

0,00018, la formule definitive qui exprimera la composante horizontale 

dune localite€ en fonction de celle de Bucarest ă une &poque 4, sera; 

H, = 0,233 + 0,001 (Li —Lp)—o0,005 (44 —A )-+0,00018 (t—1895) 
La composante horizontale ă Vienne au I-er Janvier 1895, ă cte: 0,2069 

unites C. G. S. Cette composante, calculce d'apres la formule donne, par 

| _rapport ă Bucarest est : 0,2043. 

La difference entre ces composantes est donc: 0,0026. 

On peut deduire que la formule donnce represente suffisamment les 

composantes magnctiques de la Roumanie. 

Jai represente graphiquement les lignes, qui ont en Roumanie, la meme 

composante horizontale au 1-er njavier 1895. Dans la carte No. 2, on a 

trace les lignes d'egale composante horizontale, correspondant ă: 

0.235 50,230; 0:22510,220 

unites, O. G..S: 

III. Declinaison magncetique. 

Les declinaisons magnctiques ont ct€ observees ă laide d'une boussole 

de declinaison. | 

Le Laboratoire de Physique (Chaleur, Electricite) de la Faculte des 
Sciences de Bucarest poss&de une boussole de declinaison construite dans 

les ateliers de ]. Carpentier, ă Paris. Le disque horizontal mobile de la 
3 boussole, divis€ en degres et demi-degres porte ă son centre un support 
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vertical, sur lequel est pos€ Laiguille aimantee, qui peut se mouvoir dans 

un plan horizontal. A ce disque est fixe un vernier, mobile sur un cercle 

horizontal fixe, divis€ en degres et demi-degres. A laide. de ce vernier, 

on peut faire des lectures avec vne approximation d'une minute. 

Deux colonnes verticales fixces au disque mobile, portent un axe ho- 

rizontal, au milieu duquel et perpendiculairement ă sa direction, est placee 

une lunette mobile dans un plan vertical. 

Le plan, qui passe par la lunette et perpendietile dn DRE sur le disque 

passe par les divisions 0o—180 du disque. 

I'angle de la lunette avec horizon, est mesure ă laide d'un vernier 

solidaire avec la lunette et mobile sur un quart de cercle vertical graduc: 

On peut faire les lectures ă une minute prăs. 

La mesure de la declinaison magnctique demande deux determinations: 

1) determination du meridien gcographique de la station, ou lon fait 

l'expsrience; 

2) la determination de joci de declinaison magnetique. 

On a determine le meridien gcographique, observant les hauteurs cor- 

_respondantes du soleil. 

On arrange la lunette, de manitre que le fil vertical du rcticule (le r€- 

ticule de la lunette est forme de deux fils rectangulaires) soit tangent ă 

un bord du soleil, et le fil horizontal tangent au bord superieur. On effec- 

tue cet arrangement avant midi. 

On notait la position de deux verniers, sur le cercle gi au tatal et sur 

le quart de cercle vertical. 

On suivait ensuite le soleil avec la lunette dans laprăs-midi, jusqu'ă ce 

que la lunette conservant toujours la meme inclinaison avec Thorizon, le 

fl vertical du rcticule de la lunette soit tangent ă Lautre bord du soleil, 

tandisque le fil horizontal est tangent ă son bord superieur. 
On faisait une seconde lecture au vernier du cercle horizontal. La dif- 

ference de deux lectures, faites au cercle horizontal, divisce par deux, 1n- 

dique Ja direction du meridien gcographique. 

A cause toutefois, de la variatior. de la declinaison du soleil aux dif- 

ferentes cpoques de lannce, pour avoir la direction du meridien gcogra- 

phique, il faut faire une correction qui peut atteindre quelques minutes 

Cette correction est: 

2 7 Sin A 

ou 

d est la declinaison du soleil, 

A est la latitude du Leu, 

2 » la variation diurne de la declinaison du soleil. 

Aux &poques des solstices, la correction est presque nulle. 

Au printemps, la meridienne dctermince comme on la vu plus haut, 
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est ă loccident du meridien gegraphique; lautomne, ă Lorient. A Vaide 

de la formule precedente, on fera les corrections necessaires. 

Le meridien geographique determine et la ligne o- 180 placee dans la 
direction de la meridienne gcographique, on laisse libre Paiguille aimantece. 
Elle forme un angle avec la direction de la meridienne gcographique — 
angle de declinaison magnctique—qwon lit faisant mouvoir le disque ho- 
rizontal, jusquă ce que les extrâmites de Laiguille coincident avec la di- 
rection 0—180. 

La diflerence entre les deux lectures, faites au cercle horizontal donne 
langle de declinaison magnctique. On ponei par consequent, exprimer 
cet angle avec une approximation de 1. 

D'ailleurs, pour yoir le degre de precision de la mesure de la decli- 

naison ă Laide de la boussole, jai fait des experiences comparatives avec 

une boussole de Gambey, qui faisait partie du cabinet de physique du 

regrette professeur Bacaloglo, et qui avait d'ubord appartenu, suivant toutes 

apparences, au college Saint-Sabba de Bucarest. 

Cette boussole de Gambey |voir pour sa discription un traite de Phy- 

sique gencrale) €tait pourvue dune lunette et d'un cercle azimutal gradu€. 
Un vernier donnait la minute. 

Les resultats obtenus, faisant les experiences simultanement avec les 

deux boussoles, ont ct toujours concordants. 

Par suite des grandes dimensions de la boussole de Gambey et, par 

consequent, de la grande difficulte du transport de Pappareil, je ne m'en 

suis servi quă Bucarest. 

_ Comme les variations diurnes de la declinaison magnctique, peuvent at- 

teindre 12%, on a determine la declinaison entre 8" et 10* du matin, quand 
on observe le minimum de la declinaison. A cet effet, les azimuts indi- 

un repere fixe. 

Quand on a effectu€ les mesures magnctiques dans les localites du pays- 

le jour souvent ctait nuageux, ou, sil faisait beau avant midi, dans lapres, 

midi le ciel ctait couvert, de facon que, quoique lon possedait plusieurs 

_observations du soleil avant midi, il €tait impossible de complster les ex- 

„ periences. 

Ceci explique le nombre resbreint de mesures de decor magnctique. 

Les dâterminations de declinaison de deux stations: “Bucarest et Roman, 

„je les ai faits avec le concours de M. lee Mureșianu. 

Voilă les râsultats: 

| Hi 
Eu Longitude || Latitude Dolina on “aoaiațle A 

auon _g6ogra- gâogra- 
e | ie maenttique || de la determination 

as ai 4 

Bucarest 23046 || 44025139" 559 16 Mars 1893 

Roman D435) 46055 4030 29 Aoit 1893 
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lunette, pour se placer dans le plan du meridien gcographique. 
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Ces declinaisons, ainsi que toutes les declinaisons magnbtique en Rou- 

manie, sont occzdenzales |W). 

L'annce passce, jai fait des mesures de declinaison regaei (US ă Foc: 

sani, Braila et Botosani. 

Voici les resultats obtenus: 

| | 
| || Longitude | Latitude Declinai B 
| STATIONS || gcogra- g&ogra- ec IILE Ca POALE - 

| : i magnâtique || de la dâtermination 
phique phique E 

| Braila | 15%8 45016! 13925) 11 Juilet 1897 

| Focsani | oq012 |. 45oar 4015. || 9 Juilet 1897 - 

Botosani | 24%91 47051 4016) 16 Juilet 1897 
|| 

En vue d'ctudier la variation magnctique, jai determine dune autre 

fagon le meridien gcographique, me servant de la hauteur du soleil. 

Voilă comment jai procede: 

On observe, ă laide de la boussole de declinaison, au temps moyen 

Z du lieu, le soleil, de fagon que le bord superieur «ls LEE soit tangent 

au fil horizontal du rcticule de la lunette. 

Soit 4, la lecture faite au cercle horizontal de la boussole et / la hauteur 

du soleil. po 

On corrigera la hauteur /: 

10 retranchant de 4, le rayon apparent du soleil—ce rayon est donne : 

par les tables en fraction de degre pour differentes .epoques, de lannce; 

2% ă cause de la refraction des rayons lumineux dans latmosphere; 

astre parait vlus cleve; on retranchera de / la correction indiquce par 

les tables pour la hauteur correspondante du soleil. 

Soit z = 9o—h, le complement de la hauteur APpavones du sal on 

la distance zenithale, 

„ le complement de la latitude du lieu, 

A le complement de la declinaison du soleil au: temps Zi 

ze PA A i Ga 
= 

Le triangle spherique, forme par la distance zenithale z, le complement 

m de la latitude du lieu, le complement-A de la declinaison du solei! per- 

mettent de calculer langle, dont on doit tourner le plan vertical de la 

Notons par: 

Cet angle 7 est donnce par la relation: 

tg. 1, a= TE sin (S— 7) sin (S—7) 

i ze sin S sin. (SEE A) 

On a vu comment on determine z; 7 est donne par les tables ; il nous 

reste ă voir comment on determine A.. 
. 
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Les tables donnent la declinaisons 5 du soleil ă Paris pour midi temps 

moyen. 

Pour avoir la declinaison du soleil ă Bucarest, au temps moyen Z de 

Bucarest, quand on fait lobservation, on retranche du temps moyen Z la 

quantite ti = 1» 35/4%, qui represente la longitude de Bucarest par rapport 

„ă celle de Paris, cette ea Gtant exprimee en heures, minutes et -se- 

condes, et on deduira par interpollation, la declinaison du soleil au temps 

pp id | 
D'une fagon analogue, on procedera pour toute autre localite du pays. 

“D'apr&s ce que l'on a vu, pour determiner la declinaison du soleil, il 

faut connaitre le temps moyen de la localite ou Lon fait lobservation. 

Voilă de quelle maniere jai determine ce temps moyen pour Bucarest 

et, en general, pour toute localit& dont les coordonnees gcographiques 

sont connues. 

Observons la hauteur du soleil 7, comme on la vu plus haut, ă Buca- 

rest, dont la latitude A est connue; soit 5 la declinaison du soleil au mo- 

ment de lobservation. deea 

Le temps solaire vrait 7 est donat par la relation: 

sin h—sin A sin & 

cos d cos 5 
COS) Ape = 

„ou Z, A sont connur. 

II reste ă Geto rininer , la declinaison du soleil. 

Le temps moyen ă Bucarest est connu approximativement (! heure de 

la gare ou Lheure .de. zel ac: tg des postes et telegraphes,) ă laquelle 

on ajoute 16. | 
On retranche de ce temps moyen 1h3 5/44! (lonpgitude de Bucarest par 

" rapport ă Paris, en heures, minutes et seconides). Les tables de declinaison 

pour Paris nous donneront ă ce moment-lă, la declinaisen 5 du soleil. 

II sufft de connaitre le temps moyen, dont-on se sert dans le calcul 

"de î, avec une approximation de quelques minutes; en effet, une erreur - 

de 3” sur le temp moyen, ne produit une erreur pipi casă d 1000. Usa 

degre de la valeur de la declinaison du soleil. 

Jai dit que la relation indiquce, donne le temps solaire vrai; pour avoir 

„le temps moyen, on ajoutera au temps 7 qui represente le temps solaire 

„wrai, lequation du temps. indiquce par les tables pour les difterentes €po- 

ques de lannce. 

Le temps moyen de Bucarest ctant connu, on deluira le SR moyen 

des autres localites du pays tenant compte des dfferences de longitudes. 

C'est ă.laide de cette methode, que jai determine le meridien gco- 

„graphique ă Bucarest, en vue d'tudier la variation-de la declinaison mag- 

netique. 

Jai constate que la variation annuelle de la declinaison magnstique est 

_de—6', variation qui correspond, d'ailleurs, ă celle du centre de PEurope. 
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Tennant compte de cette variation annuelle, les declinaisons magactiques 

observees, reduite au I-er Janvier 1895, deviennent: 

| STATION3 Declinaison magnctique 

| au l-er Janvier 1895 
| | 

Bucarest Pe e -tt 4050 | 

Braa: Aaa ter Cu 3050 | 

| Focșani, 43220 3 Era a. 4030 | 

Boat 2000 AP pa 4022 ca 2 

BOtOȘANI. 2 i date 4095 

Comme dans les cas precedents de Linclinaison magnctique et de la 

composante horizontale, jai cherch& une formule analogue qui puisse ex- 

primer la declinaison magnctique dune localite de la Roumanie, par rap- 

port ă Bucarest, et en fonction de coordonnees gcographiques. 

Cette relation est la suivante: 

D,=—Das —0,45 (L, —La )—0,07 (hi —n )—6 (t— 1595) âii; 5) -est la 

île ci magnctique du lieu. 

De = 4%50', la declinaison magnctique de Bucarest, 

L, , Ls, A, 8, les longitudes et les latitudes du lieu et de Bu- 

carest, 

7, le millesime. 

Dans le tableau suivant, on a indiquc les diflerences entre les decli- 

naisons magnctiques observees et celles calcultes d'apres la formule donnce: 

|| IDecli = Difference | 
| i | Longitude | Latitude | A inaison | Declinaison || entre la de- || 

| Stations. lg hi- || g6 si || ovezeveae onâti Clsaiăon | | |s gographi- || g6ographi- | OVEEA se au | magn aere magnâtique | 

| que || que [er anvier| calcule | observâe 

| | | | ataca! || et calculâe 

!] | | | | 

Bucarest |. 230461) 44015'39")) 4050 4950)]| 1,0) 

Braila 25038 45016! 30501 3056))| că 
2% - A] 1 | RI | Focșani 24012 45041 4030, 4033) — 3 

Roman 24%85' 46055 4099/|| sa adi 8) 4 

Botoșani a 249914] 47051 4025) “3 4020) E BN 

Comme verification on a calcul, d'apres la formule indiquce, les decli- 

naisons magnctiques de Vienne et de Buda-Pesth, en faisant la comparai- 

son avec les declinaisons observees directement. 

La declinaison magnctique ă Vienne (14%2'27' longitude Est et 48012'23/; 

latitude Nord), au 1-er Janvier 1895, calcule d'apres la formule, est 8%56' 

la meme declinaison magnctique observee directement, 8042'; donc une 

„difference de 14. 
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La declinasion magnctique de Buda-Pesth (16%43 long. E et 470%29'12% 

lat. N), d'apres la formule 7047f. La meme declinaison magnctique obser- 
vee 70%7'; done une difference de 10' 

" Jai represente graphiquement les lignes, qui au 1-er Janvier 1895, ont 

la meme declinaison magnctique. 

Sur la carte No. 3, jai trace les lignes de meme declinaison maguctique; 

ces lignes correspondent ă 60, 50 et 40. a 
) 

RESUME 

a) Les ohservations magnctiques faites ă partir de 1393, ont €t€ rappor- 

tees au I-er Janvier 1895. 

0) Jai ctabli les €lements de variatons des Elements magnctiqnes pour 

la Roumanie, savoir: 

„—2! variation annuelle pour Linclinaisen magnctique, 

-- 0,00018, variation annuelle de la composante horizontale de la force 

magncetique terrestre, 

— 6, variation annuelle pour la declinaison magnstique. 

€) Jai tabli, qu'on peut calculer avec une approximation suffiisante un 

element magnctique (inclinaison, composante horizontale, declinaison) ă une 

&poque quelconque, en fonction des elements connus ă Bucarest au I-er 

Janvier 1895, si Pon connait la Jongitude IL. du lieu et sa latitude A. Ces 

formules sont: 

Il, =— 5993—0,12 (Li —Ls) + 0,84 (i —ip)—2' (t—1895) 
H, = 0,2334+ 0,001. (Li —LB) — 0,005 (du -—B) 4+- 000018 (t—1895) 

D, = 40%50—0,45 (Li —Lp )—0,07 (lu — 8 )—6' (t—1895), 
d) Jai construit les trois cartes, les quelles au r-er Janvier 1895, repre- 

sentent les lignes d'egale inclinaison d'egale composante horizontale et 

d'egale declinaison magnctique. 

Bucarest, 17 Juin, 1898. 

UN NOUVEL INDICATEUR POUR L'ACIDIMETRIE ET LALCALIMETRIB 
PAR LE 

Dr. EM. RIEGLER 
PROFESSEUR A L UNIVERSITE DE IASSY. 

"Une solution alcaline 'de gaiacol melangce avec une solution de dia- 

zoparanitraniline donne un colorant diazoique qui a pour formule CH, 

„—NO, —N=N—C, H, O (CH,). OH. Ce corps, colore en brun, est soluble : 

dans lalcool et insoluble dans Leau. 

On obtient Lindicateur en dissolvant 0% 20 de ce corps dans 100“ dal- 
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cool. Une ou deux gouttes de cette. solution alcoolique donne un liquide 

a r&action alcaline avec une tr&s belle coloration rouge. Le plus petit 

exces d'un acide fait disparaitre cette coloration qui est remplacee par 

une autre d'un jaune-verdâtre. Le passage dune couleur ă lautre est 

instantanc. i 

La sensibilite de notre indicateur est plus aa que celle de la phe- 

nolphtaleine. Pour pr&parer ce colorant diazoique on dissout 12: de gaiacol | 

dans 50“ eau ă laquelle on a ajoute 30“ d'une solution de soude ă 10%/, | 

dans cette solution alcaline de gaiacol on introduit une solution de diazo- 

nitraniline preparce de la rmanicre suivante: NR aa 

Dans un ballon d'environ ge. on introduit 18:25 de palate mile 

do“ eau dâstillee et 4 acide chlorhydrique conceatre; on chauffe en agi- 

tant de temps en temps jusqu'ă dissolution complăte; on ajoute „100“: 

d'eau froide, on agite convenablement et aprăs refroidissement complet on 

ajoute 0£r: 5o d'azotite de sodium dans environ 30“: d'eau; peu de temps 

apres le tout se dissout. 

En melangeant cette solution avec celle de gaiacol on obtient un liquide 

rouge; en ajoutant ensuite goutte-ă-goutte de lacide sulfurique concentre 

jusqu'ă ce que la rcaction soit tr&s acide, le colorant qui est insoluble, se 

separe. On le lave ă Leau sur un filtre jusquă la disparition complete de 

la reactiona acide et ensuite on le s&che dans uu dessicateur ă acide sulfurique. 

SUR LE PHENE TRIBOME 1. 9.5, TRIIODE 2. 4 6. 
PAR 

_M. le Dr. C. ISTRATI 

PROFESSEUR A  L'UNIVERSITI 

On connait tres peu de corps parmi les derives bromoiodes du phene. 

a peine deux isomtres parmi les derives monoiodes du phene tribrome. 

En “iodurant le ph&ne tribrome 1. 3. 5, par la methode qui ma deja 

si bien rcussi dans differentes chlorurations ou iodurations, je suis arrive ă 

obtenir le derive triiode de ce bromure (a): 

On traite 2508 de phene ciilondi par 300“ d'acide sulfurique (1, 84) 

dans un appareil ă reflux, termin€ par un flacon vide, suivi d'un laveur 

a soude. On chauffe quotidiennement dix heures pendant six ou sept jours, 

en ao pendant ce temps, 200 diode ă diverses reprises. 

(4) Bull. Soc. cam. p. 158, 162, 165, 169; 1892. — Bull], „Şoc, des Se ae pape 

de Bucarest, t. |, p. 36, 156, 295, et t, VI, p. 46, 

3 
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Il se produit beaucoup de bioxyde de soufre, qui est retenu par la 

„soude du laveur: dăs le second jour, le liquide devient rouge noirâtre et 

sirupeux. 

Quand presque tout liode a €t€ absorb par la reaction, on arrâte, 

on verse le tout dans Leau et on laisse deposer. L/acide abandonne ă leau 

tres peu de franccine, qui ne se produit pas en trop grande quantite dans 

cette reaction; je nai pas non plus trouve de derive sulfone. Le corps solide 

qui reste n'est autre chose qu'un melange de derives iodes du phene tri- 

brome. On pulverise cette masse, on la traite par la potasse pour enlever 

les restes de franccine qui peuvent s'y trouver, et, apr&s lavage ă leau 

„et sechage, on Lintroduit dans un appateil ă extration de Soxhlet, 

On €puise dabord ă l'thanol, qui dissout facilement le corps de de- 

part et le derive monoiodc. En reprenant la patrie insoluble par le chlo- 

roforme, il reste un corps qui, apres une nouvelie extraction dans le m&me 

dissolvant, est assez pur: c'est le phene tribrome 1. 3. 5, triiode 2. 4.6. 

„Ce corps est jaune d'or il cristallise en petites aiguilles fondantă 3220: 

I/analyse nous a donne: 

fauDone pour cent parties, „1 LOA! 10.39 
Iaurt at NEO DI CA RR iu 54.96 

DOE a, ; î 3.03 34.64 

Sa solubilite est de sa is 100 pi de chloroforme bouillant, et 

de 0,040 dans 100 parties d'sthanol bouillant. C'est un corps tres râsis- 

tant: lacide azotique fumant ne lattaque quavec dilficulte et, en presence 

d'acide sulfurique, on a un melange de Acrives nitres, difficilement isola- 

bles, qui contiennent 4,07 pour 100 d'azote. 

La potasse alcoolique, ă chaud, le detruit immediatement en laissani la 

forme primitive des cristaux, mais en leur donnant une couleur jaune gri- 

sâtre. Ce corps n'est pas soluble dans les dissolvants ordinaires. L'analyse 

ne donne pas trace diode. » 

E oua 
Carbone pour Cent paities. . ..... 62,09 

[EDV FO See ae a ata ea 5.50 

BE OAIE eh ce ee SPA fe nu aaa 12.69 

[aj 6 ate aut alte PARIA teo A RUG e pas trace 
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SUR UNE QUINOLEINE DI-I0DEE. 
M. le Dr. sa Spa 

PROFESSEUR A L/UNIVERSITE 

Il n'existe pas encore de methode generale pour halogener les corps 

cycliques ă azote et particulitrement la pyridine et la quinolcine. Quant. 

au second de ces vorps, ce nest que depuis peu que Pon connaît quatre 

isomtres du son dermwe monoiode; et chacun Ep a ete Dica par une 

methode ă part. : 

Jai tâche, depuis longtemps dejă, de remedier ă ce sai de „pro- 

cede general d'ioduration et suis arrive ă trouver une methode pour pre- 

parer facilement ces corps. Le principe est le mâme que celui que jai dejă 

decrit pour Lioduration du phene et ses due SO et pour i prepa- F 

ration des franceines (1). si 
Dans cette Note, je ne decrirai que la manitre d'operer avec la qui- 

nolâine. 

On traite le corps par liode, ă chaud, en presence d'acide sulfurique. 

On prend 200% de quinoleine pure, bien refroidie, et on y ajoute par pe- 

tites portions 400% d'acide sulfurique (1, 84). Le sulfate de quinolcine, blanc, 

solide, se dissout ă la fin dans lexces d'acide. On ajoute ă quatre reprises, 

en attendant chaque fois trois ou quatre jours, 50% d'iode. L'appareil ă re- 

flux se termine par un flacon vide, suivi d'un laveur ă potasse et est chauffe 

journellement dix heures, et cela pendant dix ă quinze jours. 

L'ioduration se fait en proportion du chauffage et de la quantite diode 
introduite. 

La rcaction a lieu comme avec le phâne; il se degage beaucoup de 

bioxyde de soufre, la masse s'epaissit et devient rouge brun, noirâtre. On i 
verse le tout dans beaucoup deau: il se forme un depât brunâtre et en- 

suite un petit depât blanc, on filtre. 

Le precipite A est forme de deux corps: 1* les feciioeiea dia 

la quinolcine; 2 les quinolcines iodces. 

On traite par la potasse qui dissout les franccines, on filtre et lon. 

precipite de nouveau par lacide chlorhydrique. 

Ces franccines sont solubles dans les alcalis et insolubles dans l'eau ; 

leur teneur en iode est variable avec le temps de chauffe et la quantite 
d'iode employ€. d | 

La quinoltine seule donne aussi une franctine. 

(1) Sur Zes franceines, Comtes reudus, t, CVI, p. 277. Bull. Soc. chim., 1892, 
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I'analyse nous a fourni; 

Francdine Franceines 
| Quinolcine de la quinolcine des quinolcines iodees 

p Pour 100. pure sans iode o 
"7 a ia AIR Aaa oi e 270 RAT a p II, 

C.. 33.6 45.48 44.53 47.54 
2 pa e ale 5.4 2.99 2.53 3.96 

Ra a. 10.3 4.53 2576 6.59 

ÎN a i: > » 15.64 24.11 

La partie insoluble dans la potasse est extraite par lalcool dans un 

appatreil Soxhlet. On obtient de tres beaux cristaux dun corps un peu 

jaune brun; c'est une quinolcine diiodee inconnue jusqu'ă present. Elle existe 

ă letat de sulfate et se dissocie sous linfluence de leau; elle fond ă 

1640—1650, 

L'analyse conduit ă la formule CAZzH, 1. 

Calcule pour 

sa NEL A Oa 
Cârone pour cent parties.. 1. 3 28.36 28.22 

Is molaea erp e03) 100005 090 OO NI DOD AFIRME DR Da ja 1.46 

Azote ee a PARIA REA ED SI-A E 3.68 3.50 

lode 5) 100 9 e e en PE) ANA ANDONE) ADN ID a e dă oz, 66.57 

Ce corps est tres soluble dans lethanol et surtout dans le chloroforme. 

Avec les acides, il donne des sels qui se dissocient en presence dun 

exces d'eau. 

Avec son chlorhydrate, jai prspare son sel de platine, qui est jaune 

et facilement dissociable dans leau; c'est ă cause de cela quen dosant 

le platine nous avons trouve€ un nombre plus petit. 

Calcule pour Trouve 

(CNHI,CIPCI, j; II. 

Platine pour cent parties 16,66 10,1 16,16 

La partie de la quinoltine moins soluble dans Vethanol a te extraite 

par le chloroforme: c'est-un melange de quinolcines plus iodees que 

j ctudie en ce moment. 

La partie filtree B a ct€ neutralisece par de leau de chaux, distillce 

dans la vapeur d'eau; il passe la quinoline non iodee et la monoiodee. 

Celle ci cristallise tres bien dans alcool, elle est incolore et cristallise en 

petites aiguilles, elle fond ă 101%—1020. 

['analyse conduit ă la formule C,AzH,I. 

„900 SM e) PR zi 



458 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINȚE 

“Calcule pour. 

CNE  Trouve 

Carbone pour cent parties. . . . . 42.36 42,22 

Iubi | oc ei E MAMOROE PRR AIP ea a tă Milea 2.35 276) 

Azote » 3) Mirel lee AEZ Walt A RA NL 5.50 5.24 

lode Da E Pl guice Saele 49.76 i 49.47. 

Jai cru me trouver en' presence de la quinolcine iodee 5, decrite par” 

„Claus et Grau, fondant ă 100%. Pour verifier la chose, jen ai fait le -sel 
de platine qui a donne: 

Calcule 
pour : 

(C, Az H, ICI), PtCI,.. Broaye 

Pi Poul L0O parties) 03 aaa 26) puiul 

Ce sel est bien jaunâtre, mais il ne fond pas en se decomposant ă 

263%, comme Lindiquent ces auteurs. Au contraire, jai pu, par sa solu- 

hilite€ dans Veau chaude, le separer en deux. Une partie, presque le tiers 

est soluble ă ehaud et cristallise en fines aiguilles, jaune orange, qui, a 
210%, emettent des vapeurs d'iode et se decomposent en fondant vers 2280 

en un liquide noir, €pais. 

La partie insoluble dans Veau est jaune d'or; elle fond, dans les memes 

conditions que lautre, vers 230%—2600. 

Je me propose de revenir, dans une Note speciale, sur ces corps, de 

mâme que sur le derive sulfone qui se produit en meme temps. 

On voit que la quinolâine se comporte comme les hydrocarbures cy- 

cliques non azotes, vis-ă-vis de acide sulfurique et de Lliode, en donnant 

differents produits iodures, des franceines et des drives sulfones, 

Pi 

“SUR LA SOLUBILITĂ DU CAMPARE 
PAR 

MM, le Dr, 6. ISTRATI et A. ZAHARIA 

Au cours de-quelques travaux de synthăse sur le camphre, nous avons 

pu observer que le camphre est soluble dans leau et dans lacide chlorhy- 

drique, qui le transforme probablement en son derive | 
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DI eat CI 

He C COE] 
| CHs-C.CHs | 
ee CH: 

pie | E, : CC . 

| 
C 
HI 

par combinaison directe avec cet acide. 

Effectivement, si Lon introduit du camphre en petits morceaux dans 

Vacide chlorhydrique concentre, le tout stant mis dans un appareil ascen- 

“dant, on peut observer que, pendant le degagement de Lacide chlorhydrique, 

une grande quantite de camphre se dissout. Si on laisse refroidir et si 

Von filtre ă travers du coton de verre, on obtient une solution claire, 

- faiblement colorce en jaune. 

" En ajoutant un peu d'eau on obtient un petit precipit€, qui se dissout 

dans un exces du meme liquide. Le corps se separe probablement en 

camphre et acide chlorhydrique, le camphre se dissolvant dans un exces 

Zeau. Cependant, les ouvrages de Chimie donnent le (san puse comme 

Gtant presgue însoluble dans beau. 

Lia densite dune solution de camphre faite directement dans leau, ă 

. 150, a ct€ trouvee gale ă r1,o0o71. | 

Pour mettre en vidence cette solubilite nous nous sommes adresses 

au polarimătre. La solution aqueuse de camphre saturce ă froid, dans un 

tube de 22%, nous a donne (7) = + 094. | 

Pour prouver que le camphre forme une combinaison avec lacide 

chlorhydrique, nous avons pris la solution et tâch€ de Il'&vaporer dans le 

vide. Malheureusement la moindre trace d'eau decompose bientât cette 

chlorhydrine. Cependant, si lon prend un pev de substance ă la partie 

centrale de la capsule, on constate que son point de fusion est beaucoup 

plus bas que celui du camphre, c'est-ă-dire vers 243%, 

La remarque la plus intcressante que nous ayons faite, sur la solubilite 

du camphre dans acide chlorhydrique, est. que le camphre est beaucoup 

plus soluble ă froid qu'ă chaud dans cet acide. Une solution faiteă +- 15% 

dans acide chlorhydrique, nous a donn6, dans un tube de 10%. 

(2) =— — -- 797 ; 

Cette solubilite est fonction de la temperature. Ainsi nous avons ob- 

tenu les resultats suivants : 
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Temperature = —A- 219,5. 
Densite (1) de Lacide chlorhydrique. . . . . . . 1,195 

Densite de la solution camphree dans lacide. . . 1,147 

Difference en plus. . . . . . . . . . 0,048 

Temperature = 00, 

Densite de lacide chlorhydrique. 4 > 1 2 a e aa 

Densite de la solution camphree .. . 2 3 AS 

Difference en plus. A a Cicse 

La difference des densites 0,068 — 0,048 = 0,02 indique bien une 

solubilite plus grande ă froid. 

En saturant ă 00 Pacide chlorhydrique, on obtient une solution tr&s 

concentree, sirupeuse, dans laquelle nous avons trouve 408*,276 E camphre 

dans 100% de solution. 

Cette solubilite maximum ă froid peut €tre mise en Gvidence par une 

experience de cours tres frappante. Si lon prend un flacon contenant une 

solution concentree ă 0%, solution absolument claire et transparente, et 

qu'on la chauffe & Za man, on voit îimmediatement se for:ner de gros cail- 

lots tout autour des parois et la solution se prend en masse. Il suftit de 

refroidir de nouveau pour que la solution redevienne limpide. 

ZUR CHEMIE DER GLATTEN MUSKELN 
VON 

e VE TOTII, 

Von der Chemie der glatten Muskeln war bisher nur bekannt, (2) dass 

in der Ruhe ihre Reaction neutral bis alkalisch ist /£. Zu Bois-Reymond), 

dass sie ein spontan gerinnendes Muskelplasma liefera, weder Myosin 

noch niyosinbildende Substanz, sondern nur ein bei 75” coagulirendes Al- 

bumin und Kalialbuminat (A3//ne), ferner ein bei 45 bis 49% coagulirendes 

Albumin, vielleicht Musculin //rezden/azn ud Fleliwsgj, ausserdem Glygo- 
gen, Milchsăure, Kreatin, bei den Cephalopoden auch Taurin enthalten. 

Weiter hat man bisher thătige Muskeln immer neutral reagiren sehen, nur 

(1) Ces densites ont €te prises avec Larcometre. 

(2) Vgl. ZZimmarsten, Lehrbuch der physiologischen Chemie, 3 Aufi., 1895, $. 346 

— Neumerster sagt nur (l.ehrbuch d. physiol. Chem, 1 Aufl., 1897, S$. 440): «Die glat- 

ten Muskeln zeigen in ihren chemischen Verhalten von den quergestreiften kaum 
Abweichungen», 

ro 

A 

Se UA O PRECARE IAR AIE - 
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„den tonisch-contrahirten Schli essmuskel von Anodonta sauer (Bernstein); 

auch die von Manchen beha uptete Todtenstarre glatter Muskeln ist fiir die 

meisten Fălle von P. Schultz (1) mit guten Griinden bekămpft worden. 

Auf Anregung und unter Leitung von Prof F. Man, der schon friiher 

beim Studium der glatten Muskeln u. a. auf einen geringeren Wasserge- 

halt (1 1/, bis 4.7 Procent) gegeniiber der quergestreiften Muskulatur des- 

selben “Thieres aufmerksam geworden war, (2) habe ich zunăchst die Eiweis- 

stofe darzustellen und zu trennen gesucht, zumeist unter Benutzung der Me- 

thode, die v. Fiir/ (4) beim quergestreiften Muskel sich sehr bewăhrt hat. 

Der entblutete, beziehungsweise durch Durchleitung von physiologischer 

_NaCI-Lâsung vom Blute befreite Muskelmagen des Schweines oder der Gans 

wurde in einen Brei verwandelt; dieser, nach Zusatz von 1/, bis ?/, Vol. 

physiologischer NaCl-Lâsung ausgepresst, gab ein stets zzezzra/ reagiren- 

des Plasma, das schon bei Zimmertemperatur, wenn auch langsam, sfonzan 

geranu. Erst nachdem schon Gerinnsel aulgetreten sind, wird die Reaction 

des Plasma schwach sauer. 

Wurde das Plasma 24 Stunden lang E stromendes Wasser und dann 

_gegen destillirtes Wasser dialysirt, so fiel eine flockige Substanz aus, die 

sich in 5- bis 10 procentiger Solution vom Neutralsalz (auch 10 bis 25 

Procent Ammonsulfat) opalisirend lâste, aus dieser Losung durch wenig 

Essigsăure, ja sogar schon durch Kohlensăure niedergeschlagen wurde, also 

ein G/oulin, das in seiner Salzlâsung die Jendenz zur Sponzangerinnuug 

zeigte und beim Erwărmen zwischen 54 bis 90% C. coagulirt wurde, sich 

demnach analog dem Myosin der quergestreiften Muskeln verhielt, nur 

dass dieses nach v. /4rz/ schon zwischen 44 und 500 coagulirt. 

Das dialysirte, vom Globulin durch Filtration befreite Plasma enthălt in 

grosser Menge noch einen in Wasser lâslichen, daraus weder durch Es. 

sigsăure noch Kohlensâure flălbaren, woh! aber aus salzbaren, in seiner L5. 

sung ebenfalls langsam s/ozzaz geriunendeu, bei 46 bis 50% coagulirenden 

Eiweisstoff, ein A/lumin, das sich indes von dem von v. /î/77/, im quer- 

„_gestreilten Muskel gefundenen, von ihm <Myogen» genannten Albumin 

cinmal durch die niedere Coagulationstemperatur (bei v. /ăzz 33 bis 

65%), sowie dadurch unterscleidet, dass es direct gerinnt, wâhrend das 

Myogen erst durch die Zwischenstufe des «l6slichen Myogenfibrin» in «ge. 

ronnenes Myogenfibrin» iibergehen soll. Bemerlenswerth erscheint, dass ce- 

teris paribus, auch bei gleichem Salzgchalte, das Albumin grâssere Ten- 

denz zur Spontangerinnung zeigt als das Globulin. 

Der Menge nach verhiilt sich das Globulin zum Albumin der glatten 

Musleln etwa wie 1: 1'5 bis 2. 

(1) Arch. f. (An. u.) Physiol. 1897, S. 324, Fussnote 3. 

(2) Ebenda, $. 334. Text. 
($) Arch. f. -exper. Path. u. Pharm. 1895, XXXVI, S$.:231 
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Kiihnes Kalalbuminat (1) ist nicht Myogen, wofur es v. /ăz//z beim 

quergestreiften Muskel erklart, sondern ein MVuc/eofrofezd, von dem schon - 

ein kleiner Theil sich im Plasma findet, der bei weitem iiberwiegende aber 

in dem nach Auspressung des Plasmas hinterbleibenden Riickstande des 

Muskelbreies. Dieser wird mit schwacher (0:15 bis- bis 0.2 procentiger) So- 

da'&sung extrahirt, die alkalische Lâsung mit Essigsăure gefăllt, der ab- 

filtrirte Niederschlag durch Lăsen in măglichst wenig Ammoniak,' Făllen 

mit Essigsăure u. s. f. gereinigt, schliesslich mit Alkohol steigender -Con- 

centration und mit Aether gewaschen und bei .1050 getrocknet. So resul- 

_tirte ein grauweisses Pulver von allen Figenschaften eines Nucleoproteids. 

Die nur 0:39 Procent Asche einschliessende Substanz enthielt 15:21 Pro- 

cent Stickstoff (nach Kye/da/h/- Wilfarth) und 8:6 Procent Phosphor. In o:2 

procentiger Salzăure gelost und mit wirksamem Pepsin (von /inze/berg) 

bei Brutwărme digerirt, gab die klare Losung -ein wenig flockigen Nie- 

derschlag (Nuclein); bei durch: viele Stunden fortgefiihrter Verdauung ent: 
hielt die Mischung gelâste Phosphorsăure, was auf. weitergehenden Angrifi 

des Nucleius unter P,O,-Abspaltung deutet (2). Die Menge des Nucleopro- 

teids (aus 320 respective 500 Gramm Schweinemagen) ergab sich zu 1.78 

Procent, also fast finfma/ -mehr, als în der guergestreijten  Muskulatur 

ermittelt worden ist (3). Es stimmt diesser interessante Betund mit der 

Thatsache iiberein, dass in den glatten Muskeln die Entwickelung der Zell- 

kerne eine viel reichlichere ist als in den quergestreiften. S 

Kiihne's bei 750 cuagulirendes Albumin ist Serumalbumnin, das dem im 

Muskel zuriickgebliebenen Blute entstammt. 

Ich gedenke die Untersuchungen zum Herbst fortzusetzen. 

“ASUPRA CHIMIEI MUȘCHILOR NETEDI 
DE 

O NN ACELE 

(LUCRARE COMUNICATĂ SOCIETĂTEI FISIOLOGICE DIN BERLIN LA 21 IUNIE 1898.— RFSU- 
MATUL ÎN CENTRALELATT FUR PHYSIOLOGIE 20 Avausr 1898 No. 11.) 

Cunoscințele nostre relative la chimia musculară, sunt datorite cercetă- 

rilor făcute aprâpe exclusiv asupra muschilor striați și facilitatea cu care 

se pote procura materialul necesar, a contribuit la acesta. In ceea ce pri- 

vesce muschii netedi, nu s'a făcut mai de loc cercetări, și autorii s'ait 

(1) A74/ne hatte ae (Untersuchungen iber- das Protoplasma und die Con- 

tractilităt, 1864, S. 13 bis 15), dass das Muskelserum aus einer Losung von Kalial- 

buminat mit ez eta Natron besteht und dass Zusatz von Essigsâure das Ka- - 

lialbuminat ausfăllt. 

(2) £. Sa/kowsti und M. Hahn, Pfliiger s Are 1894, LIX, S. 225. 

(3) Pelelharing, Zeitschr. f physiol. Chem. 1897, XXII, S. 245. 
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mărginit a adăuga cum că acești muschi abia sar deosebi în comportările 

“lor chimice de muschi. striați (1). 

In 1859, Kiihne (2) pune basele cunoscințelor nâstre asupra chimiei 

musculare ; iar resultatele date de el cu 5 ani mai târdiu (3) și cari ai 

fost admise în general, timp de 23 ani, sunt următorele: plasma muschi- 

lor striați se asemănă cu aceea a sîngelui priri presența unei substanțe 

albuminoide, spontaneii coagulabilă și pe care el o numesce myosină. Myo- 

sina separată, rămâne serul muscular, care ar fi un amestec de încă alte 

trei soluțiuni de substanțe albuminoide deosebite și anume: 1) din o so- 

luțiune de albuminat alcalin . cu fosfat acid de sodiă și a cărui. coagulare 

este dependentă numai de presența unui acid; 2) din o soluţiune ce coa-: 

guleză la 450 C. independent de reacţiunea acidă a serului și numită mai 

târdiu musculină (4) și 3) din o soluțiune ce coaguleză abia către 750 C. 
Perfecționarea din ce în ce a metodelor de analisă și condițiunile în cari 

“Kiihne a făcut cercetările sale, condițiuni cari nu par a fi scutite de obiec- 

țiuni, aă făcut pe mulți autori, urmând însă același drum, să procedă la 

noui cercetări chimice. Dintre aceștia, Halliburton (5) în 1887, în urma lu- 

crărilor sale asupra plasmei musculare, ajunse la resultate cu totul altele 

și anume că: Myosina lui Kiihne nu este un corp unic, ci ar fi formată 

din două substanțe albuminoide deosebite, ambele spontaneă. coagulabile, 

adecă: 1) Paramyosinogen coagulând la 470 C. și 2) Myosinogen coagulând 

la 560 C. Cât despre serul muscular, el cuprinde substanțe albuminoide 

cu um punct de coagulare mai înalt adică: -1) din o myoglobulină coagu- 

labilă la 630 C. 2) Din o myoalbumină coagulabilă la 730 C. și 3) din o 

albumosă. | 
După cum vedem, în plasma musculară se află o serie de corpuri al- 

buminoide, cari, din punctul de vedere al gradului de căldură la care coa- 

guleză, presintă o ierarchie destul de regulată. Pote că mergând mai de- 

parte pe calea bătută de Halliburton, sar mai fi descopesit în plasma 

musculară încă și alte corpuri cu puncte de coagulare intermediare, de 

sigur și cu nume noii, ceea ce ar fi.dat nascere la destule complicațiuni 

de care chimia albuminoidelor cu deosebire nu este lkpsită. 

Dar na fost așa, căci Fiirth (6) în 1895, iea din noi chestiunea și prin 

lucrările sale, făcute în laboratorul Prof. Hotmeister din Praga, ajunge 

să stabilescă următrele: In plasma musculară nu există de cât 2 substanțe 

albuminoide și anume: 1) o globulină, căreia el îi păstreză numele dat de 

(1) R. Neumeister: Lehrb. d. Physiol. Chemie. lena 1897. Idem Hammarsten. 

(2) W. Kiihne: Arch. f. Anat. und Physiol. 1859. 

(3) W. Kiihne: Untersuch. iib. das Protoplasma und die Contractilităt. Leipzig 1864. 

(4) Hermann: Handbuch der Physiologie I Band. p. 269. 

(5) Halliburton: Journ. of. Physiol. VIII 1887. 

(6) O. v. Firth: Ueber die Fiweisskoper des Muskelplesmas: Arch. f. Experim, 

Pathol. u. Pharmak. Bd. 36 p. 231. 
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Kihne, de myosină și 2) o albumină propriu disă, pe care o numesce 

myogen. 

Ambele aceste corpuri constituesc partea spontane coagulabilă a plasmei 

musculare, însă cu deosebire că, pe când cel d'intâii trece direct în coaguli 

cel de al douilea mai trece încă prin o stare intermediară, botezată 

de Fiirth ca myogenfibrină solubilă și după acesta trece în coagul. 

Myosina este identică paramyosiongenului lui Halliburton; iar myogenul 

este identic myosinogenului. Dar ce se face însă cu cele alte substanțe 

albuminoide găsite de predecesorii sei? Fiirth se scapă de ele în urmă- 

torul mod: myoalbumina lui Halliburton saii albumina lui Kiihne, dice el 

nu există proprii dis, în plasma musculară, de Gre-ce presența ei, tot-d'a- 

una în mică cantitate, provine din sîngele de care mușchii nu ai fost 

complect spălați; myoglobulina nu este de cât acea parte de myogen, care 

s'a întâmplat, sub influenţa sărurilor, să precipite în timpul separărei acestor 

corpuri; iar ceea ce Kiihne numesce Albuminat alcalin cu fosfat acid de 

sodiu ar fi o amestecătură de myosină și de myogen și care precipită 

sub influența acidilor diluați; în fine Whitfield (1), lucrând sub direcţia 

lui Halliburton chiar, a probat că albumină nu există în plasma musculară. 

Dar, după cum am amintit deja, tâte aceste cercetări au fost făcute 

asupra plasmei mușchilor striați și resultatele căpătate se considerau ca 

fiind aprâpe aceleași și pentru plasma mușchilor netedi. Pentru acesta am 

căutat, îndemnat de profesorul mei I. Miink, căruia în primul rind, mă 

simt dator a'i aduce mulțumiri, ca să m& conving întru cât aceste pro- 

prietăți atribuite și plasmei mușchilor netedi pot fi justificate. 

M'am adresat pentru acest scop la stomacul muscular al păsărilor şi la 

stomacul de porc, unde mușchii netedi se găsesc în o masă destul de bo- 

gată. Prima condițiune de îndeplinit era să obţin acestă masă musculară 

complect spălată de sînge şi metoda întrebuințată de Fiirth în scopul 

acesta este cea mai bună din câte sau întrebuințat până acum. 

Mai înalnte de tâte se introduce, fârte încet, în vena jugulară a unui 

epure, o soluțiune de Cl Na 0,9%, încăldită la temperatura corpului și se 

continuă cu introducerea acestei soluțiuni până când fenomene de con- 

vulsiuni tetanice încep să se producă în musculatura animalului. Se opresce 
pentru puțin timp, spre a se continua din noii apoi până când inima în- 

cepe să bată ceva mai rar şi mai slab; cu modul acesta se pote intro- 

duce o cantitate de soluțiune fisiologică de 300-—400 eme. Imediat se des- 

chide carotida și din când în când se lasă să se scurgă sângele, care apare 

mai mult de cât pe jumătate diluat. Introducerea de soluţie fisiologică se 

continuă merei și ceva mai repede; inima încă bate şi se reușesce a se 

transmite în aparatul circulator al animalului o cantitate de lichid între 

(1) Whitfield, Journal of Physiol. vol. XII 1894. 
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1000-—1590 cmc., care sub influența inimei, ce încă bate, e trimisă îm- 

preună cu sângele să circule, spălând, prin tot organismul. Inainte de în- 

cetarea bătăilor inimei, sângele ce se scurge prin carotidă, este deja ex- 
trem de diluat. 

Se deschide apoi repede abdomenul și se introduce o canulă în aorta 

abdominală, dedesubtul originel arterelor renale ; o altă canulă se intro- 

duce în vîna cavă inferioră, la acelaș nivel. Se injecteză apoi în arteră so- 

luţiune fisiologică și se continuă cu injecțiunea până când lichidul absolut 

Jimpede ce se scurge din vina cavă inferioră nu mai presintă de loc urme 

de substanţe albuminoide. Mușchii membrelor posteridre ale animalului, 

deveniți complect edematoși, se curăță repede de grăsime, tendâne, nervi, 

etc., se tâcă forte mărunt și se piseză întro morsă, cu piatră ponce, a- 

dăugându-se sai nu, puţină soluțiune fisiologică. După 15 minute se stârce 

sub o presă de metal și lichidul obținut, filtrat constitue plasma musculară. 

Ast-fel a procedat Fiirth pentru a obţine din mușchii striați o plasmă cu 

totul curățită de sânge și acest procedei lam întrebuințat și ei în obți 

nerea plasmei din mușchii netedi ai stomacului de la gâscă. Pe lângă 

acesta și stomacul de porc oferă un material încă proprii pentru acest 

scop. Plasma obţinută ast-fel este opalescentă, de culdre gălbue, având o 

consistență mai mult sati mai puțin siruposă, după cantitatea de soluțiune 

fisiologică amestecată și o reacțiune tot-da-una neutră. Ea este în genera] 

mai săracă în materii albuminoide de cât plasma mușchilor striați. 

Danilewski (1) precum și Kiihne și alții s'au servit, pentru extracțiunea 

plasmei din mușchi, de o soluțiune de clorură de ammoniu 12—15 %, pe 

când Halliburton a întrebuințat în acest scop soluțiuni de clorură de sodiu 

10%, de sulfat de magnesiu 5%, și sulfat acid de sodiu pe jumătate sa 

turată, 

Am preferat, după Fiirth, soluţiunea fisiologică ca fiind mult mai indi- 

ferentă față de substanţele albuminoide din plasmă de cât soluțiunile in- 

trebuinţate de cei-lalți. Pentru separarea myosinei de myogenul din plasmă, 

sunt mai multe procedeuri între cari, mai de preferat, sunt două: acel al 

dialisei și acel al precipitărei fracționate cu sulfatul de ammoniu. Acest 

din- urmă procedeu, deși nu tocmai așa de expeditiv, este însă de pre- 

ferat celui d'intâiu prin acea că: prin dialisă substanțele albuminoide se 

altereză mai ușor, separarea lor e mai dificilă și după cum vom vedea mai 

la vale pote fi supusă unei obiecțiuni în cea ce privesce gradul de căldură 

la care coagulcză myogenul. 

Plasma se lasă să dialiseze mai întâiă 12—24 ore în apă curgătore 

și apoi tot atâta timp în apă distilată; prin acesta tote sărurile dialisabile 

ce se afla în plasmă sunt depărtate și materiile albuminoide, cari nu sunt 

(1) Danilewski; Zeitschr. fir physiol. Chemie Bd. 5. 1881. 
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solubile în apă, sunt silite să se depună. In adevăr, se obţine ast-fel un 

deposit mai mult sai mai puțin abundent dasupra căruia plasma a de- 

venit cu totul limpede; se separă lichidul de deposit; acesta se spală de 

mai multe ori cu apă și apoi se disolvă în soluțiune de chlorur de ammoniu 

150/,. Trebue însă de observat că separarea substanței albuminoide solu- 

bilă în apă de cea insolubilă nu este nici odată complectă de dre-ce nici 

precipitarea nu se face în mod complect. Pentru acesta Fiirth încăldesce 

lichidul absorbit de d'asupra depositului resultat prin dialisă, la 520 C. 

obținend un abundent coagul și care, după el, consistă în cea mai mare 

parte din restul de substanță ce a scăpat precipitărei, adică din myosină. 

Licidul filtrat, limpede, galben ca aurul, represintă soluţiunea curată de 

myogen, pe “când în soluțiunea de clorur de. aimonium I 50/, se află my- 

osină. lată ' dar două corpuri albuminoide cu proprietăți deosebite, adică 

"o globulină şi .o albumină propriă disă. 

Tot aceleași corpuri se obţin și prin al 2-lea procedeu: Plasma se ames- 

“tecă cu o soluțiune saturată de sulfat de amoniiă în proporţie de 1.5 cmc. 

la 2 cmc. plasmă, așă că în amestec procentul de sare e 2,3; — resultă un 

precipitat care se separă, se spală cu o soluțiune de sulfat de amoniii 230) 

și se disolvă apoi în soluţiune fisiologică. Lichidul remas dupe separarea 

precipitatului se satură cu suliat de amoniu în substanță; se obține «un 

deposit ceva mai bogat, care se spală cu o soluțiune saturată de sulfat de 

amoniă și apoi se disolvă în apă. In soluția filtrată galbenă ca a avem 

myogen; iar în soluțiunea fisiologică avem myosină. 

Oi care ar fi procedeul - întrebuințat, resultatele pe care le-am piine 

sunt următorele: 

In plasma mușchilor Re tot-da-una neutră, se află 1) o substanță 

albuminoidă insolubilă în apă deci separabilă prin dialisă; ea se disolvă 

în soluțiuni de săruri neutre nu concentrate și din aceste soluțiuni e pre- 

cipitabilă prin acid acetic diluat și prin. acid carbonic; coagulul provocat 

de acidii azotic, chiorhidric, se redisolvă întrun exces de acești acidi;.cu 

acidul chlorkidric 0,2%, se transformă forte ușor în” syntonină. [6te so- 

luţiunile sale sunt opalescente, cu alte cuvinte, acestă substanță ne pre- 

sintă tote caracterele unei globuline; 2) o altă substanță albuminâsă so. 

lubilă în apă și din soluțiunea aposă, limpede, galbenă-aurie, nu este pre. 

cipitabilă cu acidul acetic. saii carbonic ; presintă tote reacțiunile pe care le 

dati și materiile albuminoide în general, în fine este o albumină propriii disă. 

Atât soluțiunea globulinei cât și cea a albuminei au la început o re- 

acțiune neutră; ambele soluțiuni, după o ședere de câte-va ceasuri, la 

temperatura ordinară, devin turburi de o dată și în mijlocul lor apar 

coaguli, cari se înmulțesc apoi. CR, 

Până acum, resultatele aflate concordă cu acele date de Fiirth pentru 

substanțele aibuminoide corespundătâre din plasma muschilor striați; dar 

în ceea ce privesce punctele de coagulare prin căldură ale acestor dou€ 

OT SI E CR CI OR INTO SPRIE PL DI 
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corpuri am de observat următârele: la procedeul prin dialisă, Fiirth în- 

căldesce lichidul limpede, absorbit de deasupra depositului, mai întâiă la 

„520C. pentru al curăţi de porțiunea de myosină ce nu a putut fi sepa- 

rată prin dialisă. și lichidul, filtrat de coagulul resultat, era o  solu- 

țiune de myogen curată. Acestă solațiune de myogen, coaguleză după 

Fiirth, între. 55%—650%C. Dar se pâte ușor înțelege că soluțiunea încăldită 

o dată la 520C. și coagulul obținut, separat de sigur la o a 2-a încăldire 

nu putea să coaguleze- de cât la o temperatură superiâră lui 520. In ceea 

ce privesce soluțiunea de myosină ea presintă puncte de coagulare între 

450—500 C. Pentru a evita inconvenientul acestei încăldiri la 520, la aflarea 

punctelor de căldură la cari coaguleză aceste dou& corpuri din plasma 

mușchilor netedi, am considerat urmetârele: limita inferidră la care myosina 

începe a se precipita cu sulfatul de amoniă fiind atunci când plasma cu- 

prinde 120/, din acestă sare; iar limita superidră, la care se precipită 

complect Și unde și mycgenul începe să precipite fiind de 29%, atunci 

din plasma ce.ar avea un conţinut de 15%, de sulfat de amonii, myosina 

nu se precipită tâtă; dar precipitatul obtinut pote fi considerat cu siguranță 

ca consistând numai din myosină. Pentru a ajunge la acest resultat, nu 

m'am servit de soluție săturată de sulfat de amoniu, ci simplu, la fie-care 

100 cmc. plasmă am adăogat câte 15 gr. de acâstă sare în cristale ; din 

precipitatul resultat, spălat, tratat mai departe se obţine apoi o soluțiune 

de myosină curată. De aceleași considerațiuni m'am servit și pentru myogen. 

In plasma mesurată am adăugat, de fis-care 100 cmc. câte 30 gr. sulfat 

de amoniu ; tâtă myosina cu încă o mică parte de myogen se precipită; 

se filtreză și filtrâtul se satură cu acestă sare în cristale. Din depositul 

căpătat, se obţine apoi după procedeul întrebuințat, o soluțiune curată de my- 

ogen. Gradul de căldură, la care soluţiunile acestor 2 corpuri ast-fel căpătate 

se coanguleză diferă de acel dat de Kiihne și Fiirth pentru corpurile corespun- 

d&tore;din plasma mușchilor striați și anume: globulina coaguleză între 54% —589 

C. pe când albumina coagulezăla o temperatură mai j6să, adică între 46%—yo00C 

(1), Bine înțeles că concentrațiunea ambelor soluțiuni, era aproximativ aceiași 

și conținutul în săruri iarăși nu diferea mult. Atât soluțiunea de myosină 

cât și cea de myogen aă, după cum am mai spus, reacțiune neutră; cu 

timpul însă, acestă reacțiune devine acidă (2). Halliburton admitea o re- 

(1) Heidenhain și Hellwig. 
(2) Asupra acestui punct d. P. Schultze, în ședința societăţii de fisiologie din Berlin 

a obiectat că, prin întrebuinţarea diferitelor metode de escitare aplicate asupra muș- 

chilor netedi, nu a putut obține o reacțiune acidă a acestora, deși circulațiunea era 

întreruptă. Nu sciă dacă acestă obiecţiune ar putea avea vre-o valore când e vorba 

de plasmă; după cum crede d. Schiiltze, în ori-ce cas, condițiunile în cari se găsesc 

mușchii când sunt escitați și acelea în cari se află plasma când ca capătă reacția 

acidă sunt așa de îndepărtate unele de altele în cât cea mai mică asemenare nu pote 

avea loc. Cu reînceperea lucrărilor voiă căuta a convinge pe d. Schiltz de valdrea 

obiecțiunei făcute de d-sa. Arch. f. Anat.. n. Physiol. (Phys. Abth. 1897 pag. 334.) 
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lațiune între apariția de coaguli și schimbarea de reacțiune a plasmei, sus- 

ținend că acesti coaguli se înmulțesc pe mesură ce reacţiunea acidă de- 

vine mai pronunțată. Acesta însă nu pare a fi adevărat de Gre-ce coa- 

guli se formeză cu mult înainte de aparițiunea reacțiunei acide, lucru ce 

se pâte ușor observa la soluțiunea de myogen; acesta presintă, chiar în 

momentul filtrărei, și imediat după  fiitrare, coaguli ca ațele de păiajen și 

având încă reacţiunea neutră. După mai bine de 8 ore începe apoi să 

apară reacţiunea acidă. Trecerea în coaguli a acestor două substanțe nu 

este nici odată complectă, ci numai la o mică parte din ele; apt de care 

vom mai avea ocasiune să vorbim ceva mai jos. 

Cea ce Fiirth susține că myosina ar avea o tendință să trecă mai re- 

pede în coagul de cât myogenul, și că acest din urmă corp ar traversa 

mai întâi încă o stare intermediară, tot solubilă și în care coaguleză nu- 

mai la 400 C., iarăși nu pare justificată căci timpul în care coagulii apar 

în soluțiunea de myogen probeză tocmai contrarul. Alte proprietăți dis- 

tinctive între aceste dou& corpuri și amintite de Firth, nu presintă tocmai 

destulă valdre pentru a 1nai fi menționate. 

R&mâne acum întrebarea: Gre numai aceste două substanțe îi dinora 

există în plasma musculară—și în casul nostru în plasma mușchilor netedi 

-—după cum susține Fiirth? Nu, și pentru a ne explica mai bine să ne 

raportăm la lucrările lui Kiihne încă din 1864. i 

Acest autor se exprimă ast-fel: «Faptul că formarea” de coaguli în se- 

rumul muscular depinde de reacţiunea acidă a acestuia și cu cât acestă 

reacțiune acidă e mai pronunțată și coagulele sunt mai numerâse, ne pro- 

beză o asemănare complectă cu acea ce A. Rollet a obținut prin ameste- 

carea de un albuminat alcalin cu tosfat acid de sodiii și reacțiunile cele 

mai simple ne arată că acest fosfat se află în destulă cantitate în serumul 

muscular. In adever, pentru a obține exact aceiași reacțiune arătată de 

Rollet, nu avem de cât să acidificăm suficient serul muscular cu un acid 

Gre-care, de ex. acetic sau lactic, pentru ca depositul de fosfat să resulte». 

Dacă acidul a fost adăugat în o cantitate prea mare nu se obține Nimic, 

fapt care e amintit și de Rollet. 

După cum vedem o combinaţiune Gre-care cu fosforul, este dată de 
Kiihne, ca sigură pentru plasma musculară. Fiirth însă nu menționeză 

nimic asupra presenţei fosforului în acestă plasmă și susține că albuminatul 

alcalin al lui Kiihne nu e de cât o amestecare de myosină cu myogen și 

care precipită sub influența reacțiunei acide. 

Acestă opiniune a câștigat tot mai mult teren, mai ales după ce Whitfield (1) 

a arătat că în plasma mușchilor striați nu se află nici o combinațiune a 

fosforului cu o substanță albuminoidă. Acesta însă n'a durat mult. timp și 

(1) Whitfeld : Journ. of. Physiol. vol. XIV, p. 487. 
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"anul trecut Pekelharing (1), după ce arată insuficienta meto dei întrebuințată 

de Whitfield, prin un noi procedeu reușesce să extragă din plasma muș- 

chilor striați o substanță cu tote caracterele unei nucleoproteide. Fiind 

ast-fel am căutat să vEd dacă și în plasma mușchilor netedi există o ase- 

menea nucleoproteidă și pentru ca să coincidă și cu datele histologice, 

acestă substanţă trebue să existe în o cantitate și mai mare. Materialul 

pentru acest scop îl oferă stomacul de porc unde pătura musculară netedă 

e destul de bogată. Se separă pătura epitelială și mușchii bine curățiți de 

sânge și de grăsime se tâcă forte mărunt ; apoi se amestecă timp de 3—4 

ore cu apă. După acesta se supune la presă și primul extrat obţinut, con- 

tinend încă sânge și substanțe albuminoide solubile în apă, se aruncă. Pasta 

musculară remasă, se amestecă apoi cu o soluțiune de CO, Na, 0,15%, și 

lăsată iar câte-va ore, după care se preseză din nou; acest al 2-lea extract 

„se filtreză și din causa consistenței sale mai mult sau mai puţin sirupâse 

filtrarea se face prin ajutorul vidului. Restul de mușchi ce mai r&mâne 

după acesta se mai amestecă încă o dată cu apă și pentru a 3-a Gră se . 

supune la presă; acest al treilea extract obținut, după ce se filtreză se 

amestecă cu cel de al doilea. Amestecul se acidifiază cu acid acetic până 

capătă o pronunțată reacțiune acidă și prin acesta resultă un abundant 

precipitat care se depune fârte ușor. Depositul se separă de lichid fie prin 

centrifugare, fie prin filtrare; eu am preferat acest al douilea mijloc de. 

Gre-ce substanțele albuminoide în general suferă alterațiuni mai mult, ori 

mai puțin pronunțate prin centrifugare. După acesta se redisolvă iară-și 

într'o soluțiune cât se pote de diluată de amoniac și din noii se preciptă cu 

acid acetic; iar depositul resultat din acesta a 2-a precipitare este separat 

de lichid și spălat mai întâiă cu apă, apoi cu alcool 859%, cald, cu alcool 

absolut și în urmă cu eter. Substanța obţinută în acest mod este o ade- 

verată nucleoproteidă ; disolvată în o soluțiune fisiologică amestecată cu 

forte puţină sodă și injectată apoi în vena jugulară a unui epure, după 

câte-va minute sângele e coagulat în vase; o adevărată trombosă a resultat 

Dacă o cantitate suficientă din acestă nucleoproteidă se disolvă în 0,2%/, 

acid clorhidric și amestecată cu pepsina se supune la o temperatură de 

350—400 C. pentru a fi digerată, resultă după câte-va ore un deposit îin-. 

solubil de nucleină în care fosforul e legat prin base xantinice sat după 

o expresiune mai nouă prin base aloxurice și care base se pot separa prin 

ajutorul acidilor diluați sai al alcaliilor. Depositul resultat prin digestiune, 

ținut prea mult timp la o acţiune digestivă puternică, se disolvă din noi (2). 

Cantitatea de nucleoproteidă extrasă din plasma mușchilor netedi este cu 

mult mai mare de cât acea extrasă din plasma mușchilor striați; în adevăr 

greutatea acestei substanțe obținută de Pekelharing din 543 gr. mușchi 

(1) Pekelharing : Zeitschrift f. physiol. Chemie Bd. 22 1897, pag. 245. 

(2) E. Salkowski și M. Hahn. Piliger's Arch, 1894. B. 54, p. 225. 
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striați, spălată cu alcool, eter și î. la 110% C. era. du 2) grame, adică cam 

37%, pe când din 320 gr. mușchi netedi, am puiut căpăta o cantitate 

Zi 5.7065 gr. din acestă substanță în aci Ea „condițiuni; ceca ce cores- 

pundz la un conţinut de 1,79%. adică aprâpe de 5 ori i Zau Asa dar. 

vedem că, datele chimice sunt în -deplin acord cu acele histologice. Cau-. 
titatea de cenușă resultată din arderea acestei substanţe. este de 0,389%,. 

Am încercat acum să determin și cantitatea de azot și de fosfor conți- 

nută în acestă nucleoproteidă. Pentru azot metoda întrebuințată a fost acea 

a lui Kjeldahl-Wilfarth (1); din 0,3130 gr. substanță uscată, în pulbere, 

am aflat 0,0476 gr. Azot ceea ce corespunde la un conținut de 15,208 gr. 

la 9; iar dacă raportăn acestă cifră la substanța fără cenușă, găsim cifra: 

de 15,346%, azot pentru nucleoproteida în acestă din urmă condițiune. 

Cantitatea i fosfor pe care am: obţinut'o este ceva mai mare de acea pe 

care Pekelharing a avut-o de la nucleoproteida din plasma muschilor striaţi; 

în adever din 0,4852 gr. substanța a obținut acest autor 0,0122 grame 

Mg, Ph, O,, corespundend unui conținut în [osfor de 0,7%),; pe când din 

2,163 gr. nucleoproteidă din plasma mușchilor netedi ci am găsit 0,0330 

gr. Mg, Ph, 0,; ceea ce corespunde la un conținut de 0,86%, fosfor. 

După cum vedem, în plasma mușchilor netedi, se află, afară de myosină 

și myogen, încă o a treia substanță albuminoidă combinată eu fosforul, o 

adev&rată nucleoproteidă și acum putem să ne explicăm în mod forte clar 

de unde provin proprietățile pe cari Kiihne le atribuia acelui albuminat 

alcalin cu fosfat acid de sodiu; și tote acele reacțiuni aniintite nu sunt da- 

torite de cât presenței acestei a 3-a substanță, a nucleoproteidei obținută 

după procedeul de mai sus. Tot prin acesta mai putem deduce că aserțiunea 

lui Fiirth, considerând acest albuminat alcalin al lui Kiihne ca un amestec 

de myosină și de myogen, nu pote să fie admisă. In fine tot presența 

acestei nucleoproteide în plasma musculară ne explică confusiunea pe care 

Franz Steinitz (2) în miște cercetări făcute din alte puncte de vedere, o 

face arătând că myosina conţine fosfor; și în adevăr iată cum acesta se 

explică: plasma musculară, prin modul obţinerei ei, coprinde tot-d'a-una 

numai o mică cantitate de nucleoproteidă, care, fiind insolubilă în apă, ca 

și myosina, se află tot-d'a-una amestecată cu acestă substanță. în, depositul 

obținut; cea ce se pote proba în mod evident prin aceea că cantitatea de 

[osfor găsită de Steinitz în myosină, 0,071 %/,, adică de 12 ori mai puţin 

de cât fosforul aflat, în mod general, combinat cu substanțele albuminoide,- 

este, dic, acestă cantitate atât de mică în cât nu pote fi considerată de 

cât ca provenind din restul de nucleoproteidă aflat în plasmă. Din cele 

(1) Kjeldahl: Neue Bestimmung des Stickstoffs in organ. Korpern, Zeitschr. fir analyt. 

Chemie Bd. 22 1883 p. 366; asemenea și I. Miink: Die Stickstofibestim. nach Kjel- 

dahl verglichen mit derjenigen nach Dumas: Du Bois Arch. 1895 p. 552.- 

(2) Franz Steinitz: Pfliiger's Archiv Bd. 27, p. 103. 
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— dise. până acum resultă că în plasma mușchilor netedi se află trei corpuri 

albuminoide deosebite în soluțiune și anume: 1) o globulină ce ar cores- 

punde myosinei, 2) o albumină ce ar corespunde myogenului şi 3) o nu- 

“ cleoproteidă. Cele dou€ dintâi formeză partea spontaneii coagulabilă din 

plasmă pe când cel de al treilea nu. 

Starea particulară pe care o capătă muschii în general, mai mult sau 

mai puțin timp după morte și cunoscută sub numele de rigiditate cada- 

verică, este după cum e mai de toți admis, în strânsă legătură cu acest 

capitol al chimiei fisiologice. 

Proprietatea ce ai substanțele albuminoide conţinute în plasmă de a se 

coagula puțin timp de la extragere și în mod spontane, a făcut să se 

credă că rigiditatea cadaverică nu este datorită de cât fenomenului coa- 

gulărei plasmei. Promotorul acestei idei a fost Briicke (1) însă substanța 

coagulabilă în plasmă, nu ar fi după acest autor, de cât tot fibrina, care 

a trecut din sânge în ţesături, ceea ce nu a putut fi admis de mulți. 

Kuhne însă, în urma unor cercetări mai sciinţifice a ajuns să arate că 

substanța coagulabilă nu provine din sânge ci aparţine în proprii plasmei 

musculare și faptul susținut de el cum că acel corp, numit myosină prin 

coagularea lui dă nascere rigidităței cadaverice, a fost admis în. general. 

Dar după cum am vedut din cele ce proced, pentru plasma muschilor 

netedi iar din cercetările lui Fiirth pentru acea a muschilor striați, nu 

numai myosina ci și myogenul are proprietatea de a se coagula spontancii 

și am putea deci deduce că ambele aceste corpuri prin coagularea lor daă 

nascere rigidității cadaverice. Cu tote acestea, după cum scim numai o 

mică parte din aceste substanțe trece în coagul și chiar Kiihne, când a în- 

cercat să studieze acesta cu plasma de la câine, epuri, se exprimă ast-fel (2): 

Faptul că coagulele provenite din myosina din acestă plasmă sunt în așa 

de mică cantitate, abea ar putea fi considerat ca un sprijin al teoriei: 

coagulărei. 

Pe lângă acesta, dacă mai considerăm că Kiihne a făcut o mare asc-! 

mănare între fenomenul coagulărei sângelui și acel al coagulărei plasmei, 

ceea ce pentru animalele cu sânge ca!d nu e tocmai adeverat, vedem atunci 

că legătura între coagularea substanțelor din plasma musculară și între 

fenomenul rigidităței cadaverice presintă încă multe puncte neexplicabile și 

(1) Bricke. Arch. f. Anatomie u. Physiologie 1842, p. 178 (Ueber die Ursache der 

Todtenstarre). 

(2) Kiuihne a lucrat mai mult cu plasma muschilor de la brâscă. 

- 
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acestă chestiune supusă la noui cercetări ar putea conduce la resultate, 

cred mai satisfăcetore. 

Timpul verei nefiind favorabil unor ast-fel de cercetări, sper că cu în- 

ceperea semestrului de icrnă, să continuu lucrarea din acest punct de ve- 

dere. : 

RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES 
SUR L'APPAREIL DIGESTIF ET LE TISSU ADIPEUX DES LARVES DES ODONATES 

PAR 

PD. N-V N OY, 
PROFESSEUR A L UNIVERSITE DE BUCAREST 

[PLANCHE 1 et 11] 

Dans le present travail, jetudie la structure et la physiologie de lap- 

pareil digestif et du tissu adipeux, chez les larves de Zzbe////a et d Aeschna 

specialement, que j'ai eues ă ma disposition en plus grande abondance. 

Ayant en consideration la grande uniformit€ d'organisation et de stiuc- 

ture, que prâsentent ces insectes inferieurs, je crois qu'on peut appliquer 

les resultats obtenus ă tous les Odonates. 

Faisant abstraction, pour le moment, des travaux relatils aux autres 

ordres d'Insectes, il nous reste ă analyser ceux de Faussek (87), d'Adlerz 

(00), de Sadones (95) et de Needham (97), propres aux animaux en 

question. 

Faussek, ă la fagon de Frenzel pour d'autres insectes, consideră les nids 

regencrateurs de Lepithelium mescenterique, des larves d' Aeschna, commes 

des formations glandulaires. Il les decrit comme un complexe cellulaire 

ayant la forme de bouteilles ă col &troit et allonge, envellopees dune 

membrane propre, et dont les petites cellules presentent des ctats de r€- 

production mitosique, contrairement aux autres elements epitheliaux. Bal- . 

biani (90), Bizzozero (93) etc., ont montră& cependant que les soi disantes 

cryptes glandulaires ne sont que des nids de regeneration €pitheliale. Tout 

dernitrement, Rengel (98) a decrit chez quelques Colsoptăres, le meca- 

canisme ti&s interessant de renovation epitheliale periodique, di aux di- 

verticules mescenteriques. La mâme absence de glandes pluricellulaires ca- 

racterise Lintestin moyen de nos larves. En ce qui concerne lintestin pos- 

terieur, Faussek declare qu'il est depourvu de sphincter; cependant il en, 

a deux, tr&s utiles dans cette region pour laccomplissement de la double 

fonction, digestive et respiratoire. Un de ces sphincters se trouve ă lex- 

tremit€ posterieure de Lintestion moyen, en avant de lampoule prârectale, 
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"et Vautre, entre cette dernitre et le rectum proprement dit. Quant ă la 

question de lhomologie des six bourrelets du troncon anal, decrit pour la 

I-cre fois par cet auteur, avec les glandes rectales, on peut consulter le 

travail de Sadones. 

Jugeant d'apres les dessins donnes par Adlers (99), dans son memoire, 

ecrit malheureusement er langue norvegisnne, il semble qu'il ait effleure 

seulement la question des phenomenes digesti(s chez les insectes dont nous 

parlons. 

Sadones (95), donne une description complăte -et exacte du tube digestif 

larvaire des Odonates. 

QOuoique son ctude se rapporte plutot aux nymphes de /zbe//ula de- 

pressa, qu'il a prise comme type, elle prut sapliquer cependant tout aussi 

bien aux autres larves du groupe. Son ctude est plutot danatomie histo- 

logique ; et les recherches physiologiques quil presente, sont relatives ă la 

fenction respiratoire de Lintestin posterieur. 

Enfin, cest le travail de Needham (97) qui est le plus recent, et qui 

se rapproche le plus du mien par son caractere; mais cet auteur ne s'oc- 

cupe que du changement de forme de l'epithelium de intestin moyen, 

dans ses differents ctats d'activite. Comme je Lai dejă annonce (1) dans 

"une note preliminaire, ses râsultats sont complâtement daccord avec le 

mien. 

|. L'INTESTIN MOYEN 

Tous les naturalistes qui ont ctudic lappareil digestif de ces larves, ont 

te frappes par laspect de la grande activite de l'epithelium du mcdiin- 

testin. Ces animaux sont tr&s voraces, et leur intestin moyen, qui cumule, 

comme on le verra, les fonctions de sccretion et d'absorption est la region 

digestive la plus courte representant la quatrizme partie seulement de la 

longueur totale du tube digestif. Cela explique les changements protonds 

de son epithelium. 

Tandis que lintestin antcrieur, et lampoule prerectale, sont complete- 

ment incolores, le mescenteron au contraire a une couleur jaune dor, 

quelque fois assez vive. Cette coloration est dăe a des gouttes jaunes, r€- 
A _fringentes, comprises ă Linterieur de ses €l&ments. Ouelquefois, peut-âtre 

„ă la suite d'une digestion trop abondante, ces gouttes diminuent en nombre 

et sont decolorees ; on ne les reconnait que grâce ă leur refringence. Dans 

„ce cas, le mesoentâron est aussi incolore. 

(1) Zpi/hefum digestif des Nymphes A Aeschna, par D. N. Voinov. Note preliminaire. 

Bulletin de la Societe des sciences de Bucarest. Vol. VIi, No. 1 1898, 
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Sa structure ne presente rien de particulier. A partir d Vinterieur vers 

Vexterieur, en rencontre succesivement, dans une section ; 

a) la couche €pitheliale, 

b) la membrane propre, 

la couche conjonctivo-musculaire. 

A linterieur de cette dernitre, les fibres musculaires sont partagces en 

deux tuniqnes; une, interne, forme de fibres circulaires, situce immedia- 

tement contre la membrane propre, et lautre externe, formee par des fibres 

longitudinales, €loignces Pune de Lautre. 

La membrane propre est mince, transparente, anhyste et tr&s flexible. 

Secretion intestinale. 

I'etude de lepithelium est tres importante ă cause des modifications 

profondes qu'il subit, scus Linfluence de lelaboration des ferments digestifs 

et du mecanisme de la secretion. Son aspect est complâtement different, 

suivant qu'on l'tudie ă l'ctat de repos, d'elaboration et de secretion. 

1. Etat de repos.—Apre&s une abondante digestion, lepithelium presente 

une grande regularite. Les cellules sont cylindriques, et leur noyau sphe- 

rique, pourvu d'un riche reseau chromatique, est situc vers le centre du 

corps cellulaire, jamais ă la face interne de la cellule. La moitic externe 

de la cellule est fibrillaire dans le sens. de la longueur, tandis que lautre 

moiti€, interne, est granuleuse. Le cytoplasme est creusc de vacuoles sphc-: 

riques, plus nombreuses du cote interne de la cellule, representant les es- 

paces libres laisses par les gouttes colorees et refringentes, caracteristiques 

de cette region intestinale. Ces gouttes ont €t€ dissoutes par les rcactifs 

employes pour les sections (fig. 1, planche 1). 

Toutes les cellules ont la m&me longueur, de sorte que leur surfaca 

interne est au meme niveau. Cette surface poite un plateau ouvert. De 

distance en distance, parmi ces elements cylindriques, on trouve les groupes 

de cellules regencratrices, situes ă la face interne de la membrane propre 

et qui ont €tc consideres, ă tort, comme des formations glandulaires pluri- 

cellulaires. Quelque fois, les cellules de ces nids sont toutes internes; d'autres 

fois, quelques unes rcussissent ă s'âtendre et atteignent la surface epitheliale- 

Le mesoenteron est ainsi constitue, par une seule sorte de cellules, dans 

toute son ctendue. Cependant, ă son extremite anterieure, ouă il se rac- 

corde au prc-intestin, on trouve comme chez d'autres insectes, une courte 

region daspect un peu different,-cest la zone annulaire de sceretion de 

la membrane peritrophique (1). 

(1) Cette zone speciale a cte decrite par Sadones, chez les larves de 7zele//u4z, 

Elle existe, avec les memes caracttres, chez les autres larves des Odonates. Nous 

en reparlerons au chapitre de la membrane peritrophique. 
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2. Periode d'elaboration. -— Les ferments digestifs commencent ă sac 

cumuler ă Linterieur des cellules €pitheliales adultes, les seules qui pren- 

nent une part active dans la digestion. Elles commencent ă s'allonger, ga- 

gnant une longueur au moins double de celle qu'elles possedaient ă Ictat 

de repos. Leu moiti€ externe se retrecit, tandis que la moitic interne gonfle 

eț devient turgescente. Le noyau, de spherique qu'il âtait auparavant, de- 

vient ovale allonge, et le plateau disparait ă la surface de toutes ces cellules, 

En ce moment, Lepithelium ne ressemble plus ă Ictat precedent. Sa 

surface interne, au lieu d'tre plane, reguligre, est ondulce, presentant une 

serie successive suffisamment regulizre, d'elcvations et de depressions, se 

rep&tant en longueur et en largeur. Les regions basses correspondent aux 

nids de regencration, ou les cellules sont jeunes, ă l&tat d'volution; de 

la leur petite dimension. Le plateau est intact'ă cet endroit, tandis qu'il 

n'Existe plus au niveau des cellules adultes actives. Ces dernieres flxent la 

sairanine, manifestant ainsi leur nature glandulaire, tandis que les elements 

jeunes restent incolores (fig. 2 et 3; Planche 1). 

Pendant cette pcriode il semble que la couche musculo-conjonctive grossit 

aussi. Peut-ctre n'est-ce qu'une -simple apparence, due ă son plissement, 

produit par la contraction des muscles circulaires. Pour la meme raison 

la membrane propre est plissce. 

3. Periode d'activite. —Cet ctat est caracterise par la decharge des cel- 

luies turgescentes, qui versent sous la forme de boules, le produit dela- 

boration, dans la cavite lintestinale (fig. 4, 5, GetO9; Planche ]). 

Les boules qui naissent ă la surface de lintestin moyen sont de plu- 

sieurs sortes : | 

Les unes, sont parfaitement homog&nes, pleines d'un liquide hyalin, qui 

ne posstde pas la refrigence et la composition des substances grasses, et 

qui represente le ferment digestif (2 fig. 7; Planche 1). 
Les autres, ă cote du meme contenu liquide, renferment aussi des 

gouttelettes colorces (7, idem). 
Des vesicules d'une 3-e sorte, nuclces, qui contiennent. des vacuoles 

de gouttelettes, et de depât granuleux (c, idem) 
Tandis que les boules des deux premitres categories representent seu- 

lement des pottions de cellules €&pitheliales actives, celles de la troisieme, 

les nuclees, representent au contraire des cellules entitres. 

En dissociant Lepithelium vivant, on peut voir le mode de formation 

des boules. I/extremite interne de la cellule se gonfle, devient turgescente 

et forme une pro&minence qui depasse le niveau des elements voisins, proc- 

minence constituce d'abord simplement par une accumulation de liquide 

hyalin, qui souleve la membrane cellulaire. Si la boule se detache ă ce 

moment, elle donnera naissance ă une vesicule de la premitre categorie, 

Si, au contraire, quelques gouttelettes colorces penctrent ă son interieur, la 

boule appartiendra ă la deuxizme categorie; ct si ce processus continue 
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presque tout le contenu cellulaire passera dans la vesicule, le noyau, le 

reste cytoplasmique granuleux, et il naîtra ainsi une boule nuclcee de la 

troisime categorie. Pendant le passage assez brusque du noyau et du reste 

cytoplasmigue dans la boule, les cellules voisines se rapprochent pour oc 

cuper la place laisce libre, par le detachement de Lune d'elles. 

La distinction de ces differentes sortes de vâsicules de secretion, et la 

description de leur formation, sont importantes par la lumitre qu'elles ap- 

portent, dans la discussion qui a eu lieu entre Frenzel et Van Gehuchten 

en prouvant, ainsi que la soutenu ce dernier auteur, que la cellule intes- 

tinale peut sccrâter plusicurs fois, avant de se detruire. 

En effet, les deux genres de boules, ă noyau et sans noyau, se ren- 

contrent ausssi bien dans les dissociations fraiches, que sur les sections, 

Si les boules sans noyau remplies seulement par du liquide et des goutte- 

lettes, representaient comme le prâtend Frenzel, rien que le commence- 

ment du decollement de lelement €pithelial, il faudrait qu'elles aient un 

plus petit diametre que celles ă noyau, qui ont la valeur d'une cellule en- 

tiere. Cependant, le plus souvent, elles sont de taille egale. Enfin, dans 

les r&gions ou la sâeretion a ct€ intense, on trouve plusieurs couches su- 

perposces de pareilles boules sans noyau |Pl. I, fig. 5), ce qui montre, que 

nous avons devant nous un phenomene normal, et non, comme le pre- 

tend Frenzel, un phenomene di aux reactifs. (1) 

Les deux sortes de boules peuvent ctre distinguces aussi sur les sec- 

tion, Celles ă noyau sont caracterisces par un contour regulier qu'elles gar- 

dent, grâce ă la densite de leur contenu; par leur plus grande coloration, 

et par la presence du noyau qui est ă l'etat de degencrescence chro- 

matolytique. Leur densite s'explique en ce qie tout leur contenu ne re- 

presente pas seulement des substances utiles ă la digestion, mais une bonne 

partie de restes cytoplasmiques. C'est pour cela qu'elles se conservent mieux 
que les boules sans noyau, et qu'on les rencontre jusquau milieu de la 

cavite intestinale. Tandis que le contour des boules hyalines sans noyau 

est irregulier, et la paroi plissce, ă cause de leur contenu purement liquide. 

Il y a aussi une difference caractcristique, dans le rapport de ces ve: 

sicules avec la surface €pitheliale. Celles ă noyau sont pourvues dun pc- 

dicule qui penetre en s'amiacissant parmi les €lements voisins, et qui re- 

presente la portion basilaire de la cellule, nous donnant image dune 

cellule qui est en train de quitter Pepithelium. Les boules sans noyau, au 

coniraire, sont comme coupees ă lemporte pitce dans Vextremite €largie 

de la cellule, dont le corps s'ctend jusqu'ă la membrane propre (Planche I fig. 

5, 6). Les cellules, dans ce dernier ctat, ont une certaine ressemblance €loig- 

nce avec les cellules glandulaires muqueuses. Dans les figures 7 et 8, (Planche 1) 

(1) Voir le travail de Frenzel « Der Mechanismus der Secretiou» o îl polEmise avec 

Van Gehuchten, 
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“jai represente quelques boules sans noyaux, spheriques et ă conptour râ- 

gulier, telles qu'elles ont te obtenues par la dissociation de l€pithelium frais; 

tandisque dans les figures 5 et 6 (Planche 1) on peut voir deux ctat d'activit€ 

sâeretoire, fixes par le liquide de Fleming, ou ă cause de la nature de 

leur contenu, les boules n'ont garde que leur membrane. En mâme 

temps, on peut voir que les noyaux des cellules qui les ont produites, 

sont €loign€s de la surface cpithcliale, et que le corps cellulaire s'ctend 

jusqu'ă la membrane propre, — deux preuves histologiques que nous avons 

“affaire ă des cellules qui auraient pu fonctionner encore, avant de se detruire. 

2. L'absorption intestinale. 

Țai €tudie experimentalement labsorption chez les insectes en question, 

en les nourrissant avec la viande melange de differentes substances colo- 

rantes solubles. Avant de tenter lexperience, n'tant guide que par la 

structăre histologique, javais la conviction, que de tout lappareil digestif, 

le medi-intestin est la seule region absorbante. 

„En eflet, Vintestin antcrieur dans toute sa longueure, est pourvu dune 

cuticule interne, qui malgre sa transparence est sufissmment €paisse; et 

son €pithelium esttres peu developpe, constitue par de petites cellules 

“cubiques. Seulement dans la râgion des dents internes chitineuses, comme 
Va bien decrit Sadones, on trouve, ă la base des maxilles, quatre regions 

ou Pepithelium est tres haut. Mais cette difierenciation a un caractere pu- 

rement mecanique, destine ă former des sortes de coussinets €lastiques, 

utiles ă laction des pie&ces chitineuses. De-lă, laspect special des cellules 

en question, ă cytoplasme aqueux et fibrillaire en longueur. Ensuite, ce 

_gâsier est terminal, situ€ ă lextremite posterieure de Lintestin anterieur 

de sorte, que si nous ladmettions que labsorption peut s'effectuer dans 

le prâ-intestin, elle ne pourrait avoir lieu que dans la portion antcrieure 

au gesier. En ce cas, il faut admettre que les substances alimentaires, 

passent deux fois par le meme endroit; se filtrent une premitre fois, pour 

arriver 4 linterieur de Lintestin moyen, et rendues solubles par les fer- 

ments de cette region digestive moyenne, se filtrent une seconde fois, pour 

arriver dans lintestin antcrieur et âtre absorbees. 

Une objection de meme nature, peut tre faite ă propos de Lintestin 

posterieur. Non seulement il est garni dans toute la longueur de sa face 

interne, Vune couche chitineuse, comme chez tous les Arthropodes, mais 

encore, son role de canal alimentaire est complique par la fonction res- 

_ piratoire. Le rectum proprement dit, qui represente la portion la plus 

ctendue de Lintestin posterieur, est balaye continuellement par un courant, 

d'eau; et la fonction de la poche pre-rectale, quoique encore inconnue 

ne peut ctre absorbante, pour plusieurs raisons. Cette poche est situce 
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immediatement en arriere des tubes malpighiens, objection importante faite 

par Cuenot, en general pour lintestin postcrieur de tous les inhsectes. Par 

la facult€ qu'elle possăde de changer de forme, grâce a la contractilite de 

ses parois, je la considere comme un reservoir capable de se dilater, dans 

lequel s'amassent provisoirement les substances solides et liquides, venues 

du mesoenteron. Souvent jai trouve ă son interieur i sac jo alte 

pelotonn€. : | 

Cependant, le role de cette poche prâ- erai doit. ctre plus important. 

Dans ses parois existe une ramification trachâenne abondante, et son epi- 

thelium est de deux sortes, comme l'ont montre Faussek et Sadones. 

Dans la figure 13 (Planche II) je reprăsente une portion de la paroi ă 

pithelium fibrillaire ; le tissu a ct€ fixe par le liquide de Flemming, 

colore ă la safranine. Les Jimites cellulaies - manguent, et le: cytoplasme 

retenant electivement la couleur, est fibrillaire d'une faze ă Lautre de Lepi- - 

thelium. Les fibrilles portent des nodosites et les noyaux sont €normes, 

de forme irregulitre, lobes, allonges, strangles, ovales, pourvus d'une abon- 

dante quantite de chromatine disposce en une sorte de. reseau incomplet. 

Tous ces caractăres demontrent que l'€pithelium. fibrillaire de la portion 

pre-rectale est de nature glandulaire. A cet endroit -la cuticule se decolle 

facilement, dechirant lEpithelium, laissant les noyaux ă nu, et portant 

collâs ă sa face externe des pinceaux de fibrilles €pitheliales. 

1. I/absorption de la graisse.—Si, apres avoir nourri les animaux avec 

de la viande, on fixe Lintestin par le liquide de Flemming, on trouve que 

la graisse est absorbce dans. toute la longucur du mâdi-intestin. Dans les. 

figures 5 et 6 (Planche II,) on voit les cellules epithliales bourrees de gouttes 

de graisse, de grandeur dificrente, repandues dans tout le carps cellulaire; elles 

dimininuent de grandeur ă mesure que elles sont situces plus pres de ex. : 

tremit€ basale de la celiule. Je n'ai jamais trouve de gouttes graisseuses 

en dehors de L'epithelium. 

Contrairement a ce que Cucnot (96) a constate chez le O.thoptăres, il 

manque ici une zone speciale pour labsorption des substances grasses. 

Non-seulement le meso-enteron est apte ă absorber dans toute sa lon- 

gueur, mais ce qui est plus important, cest quil peut absorber et secerter 

en mâne temps. La mâme chose se passe avec l'absorphon des Substances 

solubles, de sorte que nous pouvons dire, que la cellule intestinale peut ac- 

complir en mEme temps, Ses deut priucipales Jonctions, de secretion et 

d'absorption. 

Dans les figures citees on peut voir en eflet, des cellules contenant de 

la graisse, se trouvant en mâme temps ă l'ctat d'activite sccretoire. Cette 

graisse est souvent localisce ă la region interne de la cellule, indiquant sa 

recente absorption. D'autres fois, jai constatate i presenc> de la graisse 

a linterieur meme des boules libres. 

Je n'ai jamais recontre de gouttes de graisse, libres a la cavite intes- 



tinale, ce qui me fait croire quelle y est decomposce, pour se reformer 

"dans les cellu'es. 

2. L'absorption des substances solubles. — J'ai injecte par la bouche 

de la viande hachee, melangee avec du bleu de methylene, et jai €tudi€ 

ensuite le tube digestif ă differents intervales. Au bout de trois jours lab- 

sorption continuait encore. 

"- Ouvrant animal, on est frappe du changement de coloration du meso- 

enteron. Tandis que les intestins, antericur et posterieur, ont garde leur 

„„gement dă au melange: de sa couleur normale, jaune, avec le bleu de me- 

thyl&ne. SE 

_Ce colorant disous, a donc ete absorbă par les parois de Lintestin moyen 

avec les substances albuminoides. Un autre individu, tuc au bout de huit 

jours, montre la face interne de intestin moyen portant des bandes bleues 

transvesales, se succedant avec une certaine regularite, d'une extremite ă 

" Pautre, visibles meme ă Loeil nu, et separces par d'autres bandes inco- 

lores. En dissociant un pareil epithelium ă lctat frais, on constate que les 

„bandes bleues correspondent aux zones d'absorption, dans la region des- 

quelles les cellules sont hautes, turgescentes et actives; et que les espaces 

intermediaires incolores, correspondent ă la region ou les cellules cpithelia- 

les sont jeunes, en voie devolution, incapables de prendre part ă acti. 

vite digestive. Cette experience confirme les presomptions, faites, en ne 

prenant en consideration que ia structure. ă 

L'injection dans le tube digestif de substances alimentaires, determine 

une abondante secretion dans Lintestin moyea. De sa surface epitheliale 

se dctache une grande quantit€ de boules, qui coniiennent du bleu de 

methyl&ne en abondance. Dans les cellules, comme dans les boules, la 

substance colorante se tronve sous forme liquide, soluble, et precipitee 

- sous forme de granules bleu fonce, quelquefois tres grandes fig, $; Pl.]). 

cependant, chez certainş animaux observes huit jours apr&s linjection, je 

“les ai trouvses completement d&colorces, n'ayant garde que leur refringence 

caracterictique. Îl se peut que ce fut un ctat d'puisement, di ă une di- 

gestion -trop abondante. 

Cette coloration ne se localise que dans la region du meso-enteron. 

Le pre intestin et lintestin posterieur, conservent leur couleur habituelle, 

de sorte que nous pouvons ctablir, qne, de tout le tube digestif, il n'y a 

que intestin moyen qui absorbe les substances solubles. Pour celles-ci» 

comme pour les substances grasses, le meso-enteron est pesta e dans 

toute sa longucur. . , 

„Une fois absorbces, ces substances penctrent lepithelium intestinal moyen, 

tombent „dans le cavite generale, et sont emportees par le sang qui les 

fait venir en contact avec les diferents organes de Panimal. En eflet, dans 

BULETINUL "SOCIETĂȚII DE SCIINȚE .: 479 

“aspect habituel, le medi-intestin est au contraire de -couleur verte, chan-" 

Les gouttelettes colurces existent comme ă l'etat normal. Quelqueofois 
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lexperience dont nous parlons, nous pouvons constater qwapr&s dix, douze, 

quatorze jours, les difterents tissus de la cavite gencrale portent de petites 

granulations spheriques de bleu de msthylene. Les fibres musculaires, 

aussi bien celles qui forment les tuniques intestinales, que celles repandues 

dans la cavite gencrale, sont parsemees de semblables granulations. Nous 

en trouvons aussi sur les portions minces filamenteuses des tubes ovariens; 

dans la region ou ces tubes s'largissent, on trouve encore, colorees en 

entier, certaines cellules degenerces (fig. 14, c. as et (1). Les choses se passent 

enfin comme si on avait injecte le bleu de methyl&ne, en solution, Clive oieri 

dans la cavite generale. 

Le bleu de methylene melange aux substances alimentaires, a donc cte 

absorbe par l'epithelium de Lintestin moyen, il sest melange au sang,et 

ensemble avec celui-ci, il a imbibe les diifârents tissus, dans Vinterieur des 

quels il sest precipite. 

Si au lieu de ce colorant, on injecte dans le tube digestif, de la coche- 

nille, de carminate d'ammoniaque etc, pas une goutte n'est absorbee, 

mâme si elles restent longtemps dans le meso-enteron. Celă nous montre 

que les cellules €pithcliales peuvent choisir parmi les lie ale substances 

qu'on leur prssente. 

Ces resultats ressemblent ă ceux obtenus par Kowalevsky : avec les larves 

des Diptăres etc.; tandis que dapres les recherches de Cuenot, chez les 

Orthopteres, cette fonction d'arret est beaucoup plus perfectionnce. De 

tout cela en peut deduire, que la fonction darrât de Lintestin moyen n'est 

pas €galement developpee chez tous les insectes. 

La paroi de cet intestin parait avoir des proprictes plus complăxes, - 

D'apres les experiences que jai faites il resulte, qu'elle est permâable 

non seulement du dedans en dehors, ainsi que dans le cas du bleu de 

methylene, mais aussi du dehors en dedans. En effet, injectant, cette fois-ci, 

dans la cavit€ generale, du Congoroth ou de l'cosine, dissous dans la so- 

lution physiologique de sel, ă cât de labsorption qui s'accomplit dans les 

cellules pericardiales, on constate qu'il se trouve de la substance colorante 

dans la cavit€ de lintestin moyen. On trouve le congoroth sous forme de 

granulations brun-rougeâtre, contenues dans le sac psritrophigue. Ayant 

en consideration les precautions prises, de ne pas piquer le tube digesti( 

en faisant Linjection (1), je suis oblige de croire, que ces substances ont 

passc du coelum dans lintestin, ă travers le paroi de celu-ci. 

Toutes les fois par consequent, qu'on introduit dans le sang des sub- 

stances ctrangtres solubles, on modifie, non seulement la composition du 

sang, mais on augmente aussi sa pression, et on facilite la filtration ă tra- 
* 

(1) Ces cellules qui absorbent passivement les. colorants, sont destinces a ctre 

phagocytees par les ovules en developement. Je parlerai d'elles dans un travail ulterieur. 

(1) Les injection sont ct€ faites dans les pattes. 
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“vers les differentes surfaces cpithsliales. Si ă la suite dun brusque chan- 

gement de composition et de pression, les organes excrcteurs sont insul- 

fisants pour purifier le' sang assez vite, alors. entre en jeu la permeabilite. 

de la paroi intestinale (1) 

3. Membrane peritrophique 

La membrane pdritrophique existe chez les insectes que jai ctudies, 

sans presenter aucun caractere special. C'est un sac membraneux fix6 

par son extremite antcrieure ă la face externe de la valvule cesophagienne 

et ferme d'habitude ă son extremite posterieure ; il est constitu€ par plu- 

„sieurs membranes concentriques, minces et. flexibles. 

Sie parle delle, cest pour avouer que je ne peux admettre les opi- 

nions des naturalistes precedents, relatives ă son origine - et a son mode. 

de formation. 

Je ne veux pas entrer dans. une longue discussion critique, sur. les opi- 

nions de mes predecesseurs, mais simplement les resumer systematiquement. 

Quelques naturalistes, parmi lesquels Metehnicoff (66).et Schneider (90), 

ont attribue ă cette membrane petritrophique une origine pro-enterique, la 

considerant comme un prolongement chitineux de la cuticule oesopha- 

gienne. Îl n'est plus necessaire d'insister sur cette opinion, fausse comme 

“on Va su plus tard. On a montre depuis, que la membrane en question 

n'est pas du tout chitineuse, et quelle n'est pas en liaison directe avec la 

cuticule de Lintestin antcrieur. La meme chose existe chez nos Insectes. 

“Plateau (76), ă €mis un avis different. Dapr&s lui, la membrane p&ri- 

trophique n'a auqun rapport avec. intestin auterieur; elle se forme sur 

place, dans intestin moyen, resultant d'une secretion speciale. Il ne pre- 

cise rien ă cet gard, et il declare que ses recherches sont restees vaines. «Je 

me suis souvent, dit-il, pos€ le question: quels sont les €l&ments histologiques 

qui secrătent cette enveloppe? Ce ne pzuvent ctre les cellules qui produ- 

isent, en meme temps le | liquide digestif. On a dejă signale chez les In- 

sectes, les „chenilles, par exemple Pexistence dans Vintestin: moyen, dun. 

€pitheliuim comprenant deux. esptces de cellules difierântes, les unes cn 

massue ou en cylindre,. les autres globuleuses. Lă serait peut-âtre, la clef 

de la solution, mais, malheuresement, mes recherches ont'6t6 vaines ă cet 

gard, aussi bien chez les Myriapodes que chez les lnsectes» (it) 

Balbiani (99) na. pas; d'opinion, dle ien e, ladmet que. cette enveloppe 

(1) L'cosine est €limince en meme temps par les tubes. malpighiens; il serait con- 

traire cependant aux donnaces physiologiques de croire, que les substances excretces 

pat ces orsanes renaux, remontent dans Lintestin moyen. 

(2) Felix Plateau. — Recherches su. des phenomenes. de la digestion et sur la stoarce 

de appareil digestif ches les Myriapodes de Belgique. Note de la page 385. 
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peut avoir deux origines differentes, aussi bien oesophagienne, comme ont 

soutenu Metchnicoff et Schneider, que meso-enterique comme ladmet Plateau. 

Une troiieme opinion enfin, plus recente, est due ă Van Gehucten (99) 

et ă Cuenot (91). D'apr&s ces deux naturalistes, la membrane psritrophique 

est un produit de secretion d'une zone annulaire de Pextremite anterieure 

de lintestin moyen, qui tapisse la face externe de la valvule oesophagienne 

et qui succăde immediatement ă Pepithelium pro-enterique. Van Gehuchten- 

s'exprime ainsi ă ce propos: «La membrane peritrophique ne peut donc 

&tre un prolongement de le cuticule oesophagienne. D'ailleurs sil en ctait 

autrement, on coinprendrait difficilement comment cette membrane pou- 

rait saccroitre au niveau de l'cesophage, puisque les cuticules ne sont 

que des parties dificrencices du protoplasme sous-jacent. La membrane 

peritrophique n'est pas davantage un produit de secretion des cellules 

epitheliales du ventricule chyliphique, car ces produits sont liquides, et 

ils se deversent directement dans espace circulaire libre qui existe entre 

cette membrane et lepithelium. Nous serions plutât tente d'admettre que 

chez notre larve, cette membrane pcritrophique est un produit de secretion 

des cellules speciales, que nous avons decrites dans le proventricule. Ces 

produits, au sortir des cellules, doivent descendre dans la fente circulaire 

qui Gxiste entre la paroi propre du proventricule et la valvule oesophagienne- 

Ils “pourraient se condenser en une membrane continue qui, au niveau de 

lembouchure de la valvule, s'apliquerait directement sur les mati&res ali- 
mentaires. Nous avouons que c'est lă une pure hypothăse, mais qui ex-. 

pliquerait assez bien la regencration continuelle de cette membrane, ă son 

extremit€ anterieure»> (1). pa 

A la suite de mes recherches, je me vois oblige de ne pas partager les o- 

pinions de Gehuchten et de Cuenot, et de soutenir: 

1, — Que la membrane peritrophique ne se forme pas seulement dans 

cette region lhmitee de lextremite anterieure de Pintestin moyen, mais dans 

toute L'etendue de celui-ci. | 
(2). — Qu'elle n'est pas un prodait special de secretion, mais qu'elle re- 

presente le plateau, decolle de la surface epitheliale des cellules meso-en 

1€riques. 

Dans la tigure 12 (Planche II), jai represent une section longitudinale, qu 

passe par la valvule oesohagienne et par une portion du commencement du 

medi-intestin. On peut y voir la zone de cellules speciales, ă laquelle on 

atribue le r6le exclusiv de formation de la membrane en question. C'est 

une courte rangce de cellules, qui commence L'epithelium meso-enterique, se 

distinguant des cellules suivant es par leur aspect toujours le mâ&me. Tandisque 

lepithelium de Lintestin moyen change, comme nous lavons vu, profon- 

(1). A. Van Gehuchten. —-" fpecHerehes histologigues” sur Pappareil digest f de îa larve 

de la Piychoptera Contaminata 1890. page 92. 
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dement d'aspect, sous linfluence de laccumulation des ferments digestifs, 

cette zonne restreinte au contraire ne prend aucune part ă la secrctian; 

de lă sa surface plane, la forme cylindrique des cellules, et leur structure 

fibrilaire dans toute la longueur. La difference est dautant plus grande, 

entre ces cellules et les suivantes, que lepithelium mesoenterique voisin 

de la valvule cesophagienne, est dans un ctat presque continuel de secre- 

tion. Probablement que par Lorifice valvulaire, des petites quantites de 

substances alimentaires doivent filtrent d'une fagon ă peu pres constante, 

entretenant Lactivite des cellules mesoenteriques voisines; de lă, la grande 

quaniite de boules de secretion, entassces les unes sur les autres, soule- 

vant ă cet endroit la membrane peritrophique (fig. 12, Planche II). 

Deux faits, importants pour comprendre la formation de cette mem- 

brane, m'ont attir€ lattention: g, la boule se forme sous le plateau qu'elle 

decolle du corps cellulaire, et le s&pare de l'epithslium ; Z, la continuation 

directe qui existe entre ce plateau decolle, et la membrane pcritrophique 

proprement dite. 

A la suite des recherches, d'histologie fine, des cellules €pitheliales de 

intestin moyen, faites par Frenzel (82, 86,) et Van Gehuchten (91), on sait 

que la plateau n'est pas forme par une membrane poreuse, mais par une 

rangee de filaments, d'une longueur gale, quelquefois tres fins, flexibles 

et nombreux, dautres fois plus gros, rigides et rares. 

Dans la region ouă leur extremite basale se fixe ă la membrane cellu- 

laire, celle-ci est &paissie sous forme de petites nodosites. Gehuchtea con- 

sidere avec raison, ce plateau, non comme un produit de secretion, mais 

comme une portion differencice du reseau cytoplasmique, avec lequel les 

filaments sont en contact au niveau des nodosites. 

Ce dernier auteur a expliqus en meme temps, que si le plateau pre- 

sente des variations nombreuses, de grosseur et de structure, se montrant 

souvent traverse par des membranes, parallăles entre elles, et avec la sur- 

face €pitheliale, cela s'explique par son tat ă peu pres continuel de crois- 

sance. Pour cette raison il me semble inutile de discuter, si le plateau 

est forme de cils, libres ă leur extremite interne, ou couverts d'un mem- 

brane fine, car nous pouvons rencontrer les deux cas chez la meme cellule. 

Si le plateau est nouvellement forme, s=s [ilaments seront independants; 

au contraire, sil est en voie de destruction, si un autre sest forme sous 

lui, alors les cils du dermier seront limites par la membrane basale du vieux 

plateau. Dans ce dernier cas, la ressemblance du plateau avec une mem- 

brane poreuse ou strice sera encore plus grande. Chez les larves des O- 

donates, le plateau des cellules de Lintestin moyen est relativement peu dc- 

veloppe, n'atteignant jamais la grandeur de celui des larves des Lebidop- 

teres par exemple; malgre cela, on lui applique la meme interpretation. 

Ainsi constitu€ ă lâtat de repos, que devient le plateau quand la cellule 
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secrete? (1). D'aprăs Gehuchten, il disparait. Je soutiens au contraire qu'il 

persiste, qu'il est decoll€ par les boules de sccrction qui se forment entre 

lui et les cellules, et qu'il constitue la membrane peritrophique. Si les boules . 

prenaient aussi le plateau avec elles, nous devrions trouver, au moins des 

restes de celui-ci, sur leur surface, comme il arrive avec les cellules frai. 

chement dissocises, qui, bien qu'elles changent de forme et deviennent sphe- 

riques ă cause de leur liberte, conservent le plateau intact. La paroi des 

boules de secretion au contraire est mince, unie, sans trace de plateau. 

Toutes les fois que lepithelium- est en tat d'activit& secrâtoire, nous 

trouvons les boules recouvertes d'une membrane, m. p, (fig. 5, 6,9). 

Planche 1), dont la grosseur ressemble ă celle du plateau, quioqu'elle ne pre- 

sente pas une structure bien definie. Cette membrane est approchee de 
Vepithelium, și entre ele et lui n'existe qu'un seul rang de boules; et au 

contraire, elle est plus €loignce, dans le cas d'une accumulation de boules 

de secrction. La preuve la plus evidente que cette membrane represente. le 

plateau, es? gue le plateau des jeunes cellules, qui ne prennent pas encore 

part ă la secrălion, est en continuation directe avec elle (fig. 1 Planehe I)- 

La figure 4 (Planche I) represente une section od on peut voir, sans 
aucun doute cette continuation. i ta 

Par consequent, si on considtre en ce moment le meso- na dans. 

toute sa longueur, on voit que cette membrane est ondulce, 6loignce O. 

approchee de Lepithelium, dependant de lui dans les regions innactivesi 

et completement independante dans les regions actives. 

A leur tour, les jeunes cellules vont commencer elles aussi ă a fonctionner, ia 

le plateau va .se decoller de leur surface, et.alors la membrane peritro, 

phique sera libre dans toute letendue de intestin moyen (fig. 9 Planche 1.) 

Si dans la region. annulaire antcrieure, le sac. peritrophique est attache 

plus fermement aux parois intestinales, cela tient ă ce que les cellules de 

cette zone restreinte ne prodnuisent jamais de boules de secrction. Le pla- 

teau..de ces cellules ne se decolle pas physiologiquement, mais d'une facon 

mecanique, â-la suite des tractions exercees par laccumulation, ă Vinterieur 

„du sac, des. râsidus, alimentaires. Le sac peritrophique a la longueur clu: 

meso-enteron, par conscquent il ny a que cette region 2310) Aia du tube 

digestif qui prenne part ă sa formation. A 

La formation de ce sac peritrophique ainsi expliquce, on en comprend 

mieux sa structăre, qui: consiste en membranes „concentriques, les . diff6- 

rentes couches correspondant aux differentes cpoques daclivite des cellu- 

les. La zone annulaire anterieure est trop restreinte, pour coasa eă naissance 

(1) Je parle d'ctats de secretion auxquel prend: sp Pentidre extremit€, interne des 

cellules, et non de ceux decrits par Van Gehuchten, caractârises par des petites “boules 

de seerction et qui se forment seulement dans une; region de: pala extremite, dislo- . 
quant le plateau. SE e al. d A 4 7 7 2-PURORR RR 
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ă une membrane aussi developpee ;: et mâme en admettant cette possibi- 

lite, son mode de formation est incomprehensible, Par Vactivite continue 

de ses cellules, la membrane grossirait successivement, comme. il arrive 

“avec tous les produits. de secretion membraneuse, et elle ne se developpe- 

rait pas en longueur,: perpendiculairement ă la surface „epitheliale qui lui 

„donne naissance. Cette difficulte d'interpretation a &t€ comprise par Van 

i Gehuchten, qui suppose que cette membrane est secrete ă Vetat liquide, 

cesophagienne. Maiscelă est une simple hypothese, ainsi que le dit Lauteur 

lui-mâme, et elle ne correspond pas aux images donnces par les sections. 

|! Tissu adipeux. 

Le tissu adipeux a un aspect lobe et s'tend autour du tube digestif, -- 

surtout. sur PIntestin moyen.. Autour des glandes sexuelles mâles des larve- 

„* d'Aeschna, îl forme un manchon constitue par deux ou troi couches cellu-. 

laires, eius ou moins concentriques. 

d'elements, les cellules adipeuses -et les: cellules pericardiales; il manqiie 

par consequent, chez les insectes en question, les cellules uriques et ă 

bacteroides, 'si nombreuses chez les Orthoptăres. 

thoptăres. "Au lieu, detre placces dans le voisinnage du coeur, sur les muls- 

cles aliformes, et sur les septums pricardiaux, comme a dccrit Cucnot 

(96) . chez..i ces derniers insectes, elles sont au contraire parsemces, dans Zout 

Dle: tissus adipeux, ayant d'habitude “une position peripherique, par: raport 

aux elemente adipeux proprement dits. Elles sont de forme ovale, pourvues' 

'souvent de, deux noyaux, et 'sont 'remplies de boules d'exerâtion, solides. 

Î i „spheriques, de: differentes, grandeur, et de couleur brun-jaunâtre. - 

E = “Ces cellules-- “ont une. reaction acide, et elles €liminent-les mâmes sub- 

. stances înjectees” dans, le :sang, que les cellules pericardiales decrites pari 

- Cuenot chez les Grthopteres: 

„SA Carminate de armoRiagIc, i sa SA ga 
safranine, a ai FA a pete ot A FE E : cu i : a E ge e 

congoroth, e ace e ei te 

methylgriin, 

TA 'saurefuchsin.. 

„represente une portion dun lobe adipeux lateral d'une mymphe d'Aeschna, 

troi jours apres Linjection au carminate d'ammoniaqne. Le fixage a ct6 

„fait avec une solution satmee de sublime acide (20/, d'acide acstique) 

et qu'elle: se solidifie en coulant tout autour des bords de la valvule 

„„. - Sa strâăcture est assez homog&ne, metant forme que. par deux sortes' 

Les cellules pericardiales ont une _positi on dificrente que chez les Or- - 

UTng: de ces substances, See d i sang, se- fixe sur les. e = seat 

de ces cellules, en, moins: de deux jours meme. La figure 15 (Planche II) 
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et la coloration simple, avec /hămalaun. Les boules des cellules p&ricar- 

diales sont colorces en rouge vif par le carminate d'ammoniaque. 

On ne sait pas sârement si les cellules pericardiales, representent ou 

non, un rein d'accumulation. Cuenot (96), prenant en consideration leur aspect, 

qui est le meme pendant toute la vie: de lanimal, croit qu'elles deversent» 

petit ă petit, dans le sang, leur produit de desassimilation qui alu Est 

€limin€ par les tubes malpighiens. 

I/observation suivante que jai faite, parait confirmer Il'hypothăse de cet 

auteur. Jai injecte dans la cavit€ generale d'une nymphe d'Aeschna, de la 

safranine. Aprăs cinq jours, jai trouve les tubes malpighiens climinant le 

colorant. La safranine est excretee autant par les tubes de malpighi, que 

par les cellules pericardiales; cependant, ayant en consideration que Leli- 

mination par les premiers organes renaux se fait tres vite, il est Evident 

que la substance colorante ctait maintenant fournie par les cellules peri- 

cardiales. 

Ces injections cavitaires m'ont montre en meme temps, que les parois du 

coeur ont aussi la faculte d'elimiver quelques substauces dissoutes dans le 

sang. Dans les figures 10 et 11 (Planche 1) je donne une section transversale 

de cour dune nymphe d'Aeschna, faite apres une injection coelomique de 

carmi nate d'ammoniaque. Le carminate se voit fixe sous formede petites - 

boules spheriques, de differentes grandeurs, placees en deux rangees, dans la 

paroi cardiaque; mais le milieu de la paroi, la portion contractile propre- 

ment dite, en est depourvue. La quantite de boules rouges qui forment la 

rangee interne est plus grande, ce qui montre que labsortion des sub- 

stances colorantes est plus active ă la face interne du coeur. 

Ces insectes sont depourvues d'organes phagocytaires. 

CONCLUSION 

Jai prouve experimentalement que, des trois regions du tube digestif des 

larves des Odonates, le mâso-enteron est la plus importante, cumulant la 

sccretion et labsorption des produits de la digestion. 

Les ferments digesti(s se trouvent sous forme liquide, et de gouttelettes 

colorces en jaune vif, et jamais sous celle de corps, plus ou moins solides, 

tel que la decrit Frenzel chez d'autres insectes. 

L'epithslium de intestin moyen change profenude ea a e ES Elo es 

differents ctats physiologiques: Ă 

a.— Aetat de repos, il est forme de cellules cylindriques ayant par- 

tout la meme longucur, et une surface cpitheliale plane. 

b. A Ietat d'accumulation sceretoire, les cellules adultes grandissent, de- 

viennent turgescentes, vesiculaires ă leur extremite interne, et elles per- 

dent le plateau qui se decolle; tandis que les jeunes cellules, qui ne peu- 
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vent prendre une part active dans les fonctions digestives, gardent leur 

dimension et leur aspect habituel. De Iă, un changement dans Ll'epithe- 

lium, do..t la surface interne devient ondulce. 

c. A lâtat de decharge, se detachent de la surface des cellules turges- 

centes, des boules de secrâtion, d&pourvues de noyau, pleines de ferments 

digestils liquides. 

Les cellules intestinales peuvent donc secrâter plusieurs fois, avant de 

se deruire et de quitter Lepithelium sous la forme dune boule pourvue 

d'un noyau et dun contenu plus dense. 

Outre la region annulaire anterieure, qui ne s&crâte pas, dont les ceilules 

sont ă lctat de repos continu, tout le reste de la paroi de Lintestin moyen 

secrete et absorbe, sans specialisation en regions vouces uniquement ă une 

de ces deux fonctions. 

Meme plus, labsorption peut avoir lieu en mâ&me temps que la scerction 

La fonction darrât n'est pas parfaite dans intestin moyen de ces in- 

sectes. Tandis que la majorite des substances nuisibles et inutiles n'est 

pas absorbee, d'autres, telles que le bleu de msthyl&ae, sont absorbses, 

passent dans la cavit€ genrale ou elles se precipitent, en contact avec les 

„differents organes de lanimal. 

La paroi intestinale est quelquefois permsable, du dehors en dedans, 

servant ă rctablir la composition du sang, changce brusquement par des 

injections cavitaires trop abondantes. 

Le sac pcritrophique ne doit pas ctre considere comme un produit sp&- 

cial de secretion de la zone meso-enterique antcrieure, mais comme un 

produit du meso-enteron entier. Il represente le plateau des cellules, de- 

coll€, ă la suite de la formation des boules de secretion. Ce n'est qu'ainsi 

“qu'on comprend la structure du sac pcritrophique constitue par des mem- 

branes concentriques paralleles ă la surface spitheliale. Si dans la region 

annulaire antcrieure, ce sac est attache plus fermement aux parois intes- 

tinales, cela tient uniquemeut ă ce que les cellules de cette zone restreinte 

ne produisent jamais de boules de secretion. 

Il ny a pas d'organe fagocytaire; la fagocytose est accomplie seule- 

ment par les amibocytes du sang. 

Il ny a que deux sortes d'organes exereteurs; les tubes de Malpighi, 

et les cellules pericardiales, contenant dans leur cytoplasme des boules 

d'excretion jaune-brunâtre, et climinant le carminate dammoniaque, la sa- 

franine, le congoroth, le methylgriin et la saurefuchsine. Ces €lements aci- 

des, ayant habituellement une situation peripherique, par rapport aux cel- 

lules adipeuses, sont repandues dans tout le tissu adipeux larvaire. 

Les animaux en question sont depourvus de cellules ă concrstion d'urates, 

et de cellules ă bacteroides, 
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|! semble que les ceilules pericardiales. deversent leurs produits dans le 

sang, d'ou ils sont ensuite €limines par les tubes de Malpighi. 

Le cceur peut extraire du sang quelques substances solubles, comme le - 

carminate d'ammoniaque, et les fixer provisoirement dans sa paroi, 

al Bd 

- 1886. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

Toutes los figures ont ete dessinees ă la chambre claire de Zeiss, nouveau 

| grand modile, au pied du microscope. 

Lettres communes ă toutes les figures: 

b. s, boule de sccretion. „m. p, membrane peritrophique 

c. m, couche conjonctivo-musculaire n, noyau. 

ep. m, 6pithelium de Lintestin moyen n. r.-nid de regencration 

m. b, membrane basale (propre) pl. plateau. 

v, vacuole. 

PLANCHE |. 

Fig. 1.—Seczzon transversale de lEpithehum de Vintestin moyen d'une 

nymphe d'Aeschna. X 300. Etat de repos. Fixation au sublime aceti- 

que (2%); double coloration ă lhămalaun et ă lcosine. La surface spi- 

theliale est plane, les cellules adultes sont cylindriques et leur noyau ont 

un contour spherique. On voit nettement la differenciation des cellules: 

granuleuses et creusces de vacuoles dans leur moiti€ interne, fibrillaire 

dans la moitie externe. 

Quelques vacuoles ont €t€ representees remplies par des gouttes jaunes, 

caracteristique de cette region intestinale. 

Ş. c, gouttelettes colorces semi-liquides; m. c, couche musculaire interne 

formee par des fibres longitudinales isolces. 

Fig. 2. — Sectzon transversale de l'epithelium de Vintestin "MOyen, Al'-une 

nymphe d Aeschna.X 500. Fixation par le liquide de Flemming; coloration, 

simple ă la safranine, et difierenciation par lessence de girofle. 

Commencement d'laboration des ferments digestifs, caracterisce par 

l'ondulation de la surface &pitheliale interne, et par Paccroissement en lon- 

gueur des cellules adultes, dont les noyaux ont acquis un plus grand dia- 

metre, devenant en meme temps allonges. Le plateau (pl) persiste. 

Fig. 3.—.Section transversale de Vepithehum de l'intestin moyen d'une 

nymphe d Aescha. X 500. Fixation par le liquide de Flemming; coloration 

simple ă la safranine, et differenciation par Pessence de girofle Debut de 

Vactivit& secretoire ; deux cellules voisines on produit chacune une boule 

de sccrâtion, compris sous le plateau. Celui-ci persiste, mais sa structure 

devient indistincte. 

Fig. 4. — Section transversale de V'epithelum de d intestin, Moyen A UNE 

nymphe d' A»schna.X 300. Meme mode de preparation. Etat moyen d'ac- 

tivit€ scerctoire, important parcequ'il montre d'une fagon evidente la con- 

tinuation directe qui exist entre le plateau decoll€ (pl!), ă la suite de la 
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formation des boules de sccrction (b. s), et le plateau proprement dit (pl), 

conserve dans les regions inactives; les vacuoles manquet, ou sont tr&s 

peu nombreuses dans ces derniers endroits. 

pli, plateau decoll€ et de structure indistincte. 

Fig. 5 — Section transversale de la portion antiricure de Pintestin moyen 

dune nympbhe d'Aeschna. X 300. La fixation a te faite avec le liquide de 

Flemming, apres avoir nourri les animaux de viande, pour ctudier lab- 

sorption de la graisse. Meme preparation que dans la figure precedente. 

La sâcrâtion est active ă cet endroit, aboutissant ă la formation de trois 

rangees de boules (b. s) superposces, qui ont beaucoup €carte le plateau 

de la surface pitheliale. Celui-ci n'adhăre plus ă L'Epithelium et constitue 

la membrane peritrophique (m. p). Cette figure demontre en meme temps 

que L'epithelium peut accomplir simultanâment ses deux fonction princi- 
„pales, d'absorption et de secretion. 

Il y a une rangees de boules (b. s), qui tiennent encore aux cellules, 

deux autres rangces de boules libres. gr, gouttelettes de graisse. 

Fig. 6. — Sec/zon transversale de Vintestin moyen d'une n mpfe d Aeschna 

X 500. Meme experience et methode que dans la figure prese lente. C'est 

un ctat de secretion moins actif, borneă une seule rangse de boules (b. sj 

dependente, encore de l'epithelium. Comme consâquence, la membrane peri- 

trophique (m. p) est plus rapprochee de la surface €pithsliale. 

Fig. 7. — Boules de differentes categories, obtenues par dissocuation de 

Pepithehum meso-enterigue Vivaul. 

 Aymphe d' Aeschna. X 500. 
a, boules hyalines, sans noyau et sans gouttelettes; 

b, boules sans noyau, mais contenant des goutielettes jaunes et des va- 

coules (va). 

i. boules, ayant la valeur de cellules, ă noyaux (a), gouttelettes et va- 

„coules (va); 
Ces trois sortes de boules ont sensiblemeut le mâme diametre. va, va- 

Cuoles. ş 

Fig. 8. — Boules de secrition, oblenues par dissociation fraîche de Lepi- 

Zhelium măsoenterique, Quatre jours apr2s avoir nourri ÎS animauz avec 

“de la viande melangee au bleu de methylene. WNymphe d Aeschna X. 300: 

On trouve le colorant ă linterieur des boules, ă lctat liquide, dun bleu 

pâle, et sous forme de granules bleu foncs (bl. m), de diffsrentes grandeuis 

bl. m granules de bleu de methyle&ne. 

Fig. 9. Seclion transversale de biutestin moyen d'une nymphe d Aeschna 

X 500. Fixation au liquide de Flemming; coloration ă la safranine et di- 

ficrenciation ă lessence de girofle. 

Cette ligure represente le maximum d'activit€ secrâtoire que peut don. 

ner Llepithelium, caracteris€ par le fait que meme les cellules jeune secre- 

tent et perdent leur plateau, 
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Le changement de Llepithelium, ă ce moment, est si profond qu il ne. 

ressemble aucunement ă l€pithelium de Letat de repos, de la figure. IT; 

on dirait qwon a affaire ă deux animaux d'espăce diff&rente. Bazat iai 

si entre ces deux tat extremes on interpose les tats intermediaires, don- i 

nes dans les dessins 2, 3 et 4, le changement se comprend aisement. 

Fip. 10. Section Zransversale du cocur dune nymphe d Aeschna. apr2s.. 

Pinjection cavitaire du carminate d'aimmoniague X 300. Fixation par le 3 

sublime acetique; coloration simple. ă I'hematcine alunce. On peut voir 

Vabsorption du colorant par la paroi de organe, et sa localisation en Ea: 4 

rangces, une interne et Lautre externe. aaa A 

Fig. 11. — Meme seclionu. Une ie plus erossie, de la priparation 

precedente. X. 1730. 

r. i, rangee interne de granules de Saua dammoniague, fi EX 

rangce externe. Fe ai ir IP A j 

hot bu a. 

PLANCHE Il. 

Fig. 12.-— Moti d'une section Zougitudinale pe par la daf. 5o- 

Zhagienne ct par une portion de la parci medi-intestinale dune mm phe d! Ae- 

schua.X100. Fixation par le sublime acide; double coloration avec Thă- 

malaun et la fuchsine acide. Ce dessin montre la region annulaire ante- 

rieure (z. a.) ă laquelle on a attribuc le role de sceretion de la membrane 

peritrophique (m. p.), et les rapports de cette membrane avee la ze en; 38 

question. La. membrane peritrophique (m. p.), au li de descenăre. vers. -Ă 

Vextremite - posterieure intestinale, ă partir de la zone annulaire,: 'remonte 

au “contraire . vers le cul de sac: antcrieur. de Lintestin mnoyen, suivant E, 

I'Epithelium (ep. mes.) qui lui a donne naissance.! Aa “partir de orifice: val- a 
vulaire on rencontre trois sortes d'epithelium : un &pithelium "cubi que et 

peu developpe (ep. pro). appartenant ă la region intestinale anterieure, un. 

autre cylindrique, et regulier (z. a) appartenant a. la zone annulaire, se con- A 
tinuanat brusquement, sans transition, avec. le. prâcedent; et enfin Lepithe- iai 

lium medi-intestinal actif (ep. m6s.). qui a. “produit un amoncellement de î 
boules. de secretion €cartant la membrane peritrophique (m. p:) de: pa sur- îs 5 

face epitheliale. | 2 E 

îD. 5) boules de secrction; les (orele representent les caii qui ont aa 

pithelium. intestinal ÎI Pere c., fibres musculaires circulaires ; m. ouă ; 

membrane peritrophique; p: mâs. paroi de Lintestin moyen; ?. DIR DEE paro- ai | 
intestinale antcrieure; v. ces, valvule csophagienne ; z. a. zone, annulaire 
anterieure. Ai 

Fig. 13. — Section transversale de la poche  prerectale : une ympois TM 

d Azschna passant par un vepli ă Epithelium  fibrillaire. X 509: Fixation a. 00 
au liquide de Flemming; coloration simple ă la safranine, £ SĂ 
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am, amibocytes de la cavite sanguine formee par le repli de la paro 

pre-rectale; tr., tronc tracheen sous-epithelial, sectionne 'en travers; cu., 

cuticule; n., e noyau caracteristique de cette region; ep epitheliumn 

fibrilaire. 

Fig. 14. — Portion d'un tube ouavrien dun nymphe d Aeschna, dissocie 

 frais, 4 Jours apres une injectton cavitaire de. bleu de methilene. X 200. 

fil., portion mince, filamenteuse du tube ovarien, parsemee de petites 

granulations bleues; c. abs. celluiies qui ont absorbe le bleu; b, une de 

ces cellules, dessince ă un plus fort grossissement. X 650. 

Fig. 15.— Section d'une Iobe du corps adipeuzr lattral dune nymphe 

d Aeschua, 4 jours aprăs une injection cavitaire de carminate d ammonia- 

que. X 330. Fixation par le sublime acctique; coloration simple ă l'Hăma; 

“ laun. La couleur est fixe par les boules de la cei!luie psricardiale (c. per.. p p per., 

qui a une position peripheriquz, par rapport aux autres cellules du tissu 

adipeux proprement dit: 

„€, per., cellule. pericardiale, ă deux aie et ă boules d'excrctioni: 

„ce. ad., cellule adipeuse. 

FAUNE DE LA ROUMANIE 
PARI 

M. le Dr. M; JAQUET 

 Coldoptăres râcoltâs pur M. Jaguet en 1897, et dâtermin6s: par 
M. E. Poncy, entomologiste ă Geneve. 

ORDRE DES COLEOPTERES 

 - Famille des Carabida. 

Sous-famille des. Carabince, 

Carabus Parreyssi. Kollar. Fo:ât de Cana Ceara, 

Sous-famille: des Harpalinze. | 
„ Zarpalus sabulicola. Panz. Bord du lac de Mangalia. „Mai. 

„Hârpalus distinguendus Duft. Conte les murs des. maisons de Constanza. 

Avril.—Fotrât de Comana. Octobre.—Champs de Constanza. Avril.—Sous 

les pierres. de la. talaise de Constanza. Mai.—Bucarest. Avril-]uin.— Bords 

„du lac de la Tannerie prts de Constanza. Mai. 
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Flarpalus Froehhchi Stuum. Contre jes murs des maisons de Constanza. 
„__ Avril.—Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Sous-famille des Feroninze. 

Zabrus curtus Dej. Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Amara communis Sturm. Foret de Comana. Octobre. 

Calatus cisteloides. Panz. Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Calatus fuscus Fab. Bord du lac de Magia, Mai. Sous les pierres de 

la falaise de Constanza. Avril. 

Famille des Dytiseida. 

Noterus crassicornis Muls. Lac de 'Tei pres de Bucarest. Mars. 

Famille des Staphilinida. 

Sous-tamille des 'Tachyporinee. 

Tachyporus hypnorum Fab. Foret de Comana. Octobre. 

Sous-famille des Staphilinine. 

Ocypus simalis Fab. Foret de Comana. Octobre. 

Sous-f mille des Pzederinee. 

Paederus viparius Lin. Filaret pres Bucarest. Avril. 

Famille des Silphidee. 

Sous-famille des Silphinee. 

Silpha orientalis Brulle. Environs de Mangalia. Mai. 

Famille des Histeridae. 
Flister 4 maculatus Lin. Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Fhisler fimetarius Herbst. Jardin de Cismigiu ă Bucarest. Avril. — Bord du 

lac de Mangalia. Mai. . 

Flister stercorarins Hoffm. Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Famille des Dermestida. 
Dermestes tesselatus Fab. Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Famille des Byrrhidze. 

Cytilus varius Fab. Castel Peleș Sinaia. Mai. 

Worychus aeneus Fab. Castel Peleș Sinaia. Mai. 

Famille des Searabaid. 

Sous-famille des Coprin. 

Ontophagus ovatus Lin. var. ruficapillus Brall€. Contre les murs des mai 

sons de Constanza. Avril. 

Sous-famille des Aphodinee. 

Aphodius granarius Lin. Sous les pierres de la falaise de Constanza. Mitul 

Aphodius luricus Fab. Bord du lac de Mangalia. Mai. 

Sous famille des Trogin. 

Zroz scaber Lin. Bucarest. Juin. 

Famille des Ptinida. 
Ptinus variegatus Rossi. Bucarest. Avril, 

Ptinus datro Fab. Bucarest. Mars. 

Famille des Tenebrionidze. 
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Sous-famille des Asinide. 

Aszda grisea Oi. Bord du lac de Mangalia Mai. 

Sous-famille des Cistelinae 

Cieniopus uigrita Fab. Comana, le long du chemin de fer. Juin. 

Famille des (Edemerida. 
(Edemera podagrarie Lin. Bucarest. Avril. 

(Edemera virescens Lin. Comana, le long de la voie ferrce. Juin. 

Famille des Cureulionide. 
Sous-famille des Brachycerinze. 

Brachycerus junix Herbst. Comana, le long de la voie ferrce. Juin. 

Brachycerus foveicolis Gyl. Bord du lac de Mangalia: Mai. 

Sous-famille des Lixine. 

Larinus turbinatus Gyl. Chaussee de Bucarest. Mai.—Comana, le long ce la 

voie ferrce. Juin. 

Sous-famille des Baridinee. 

Daridius niteus. Fab. Bucarest, la Chaussce. Mai.—Castel Peleş, Sinaia. Mai. 

Sous-famille des Calandrinz. 

Calandra granaria Lin. Plage de Mangalia. Mai. 

Famille des Chrysomelida. 

Sous-famille des Clytrinze. 

Clytra aurita Lin. La Chaussce de Bucarest. Mai. 
Clytra salicina Scop. Castel Peleș. Sinaia. Mai. 
Sous-famille des Chrysomelinz. : 

Chrysomela sanguinoleuta Lin. Comana, le long de la voie ferrce. Juin. 

Chrysomela fastuosa. Lin. Parc de Tei pr&s Bucarest. Octobre.— Pantelimon 

pres Bucarest. Juin. 

Sous-familie des Galerucine. 

Admonia tanaceti Lin. Bucarest. Juin. Mai.—Comana, le long de la voie 

ferree. Juin.—Forât de Comana. Octobre.—Bord du lac de la Tannerie 

pres de Constanza. Avril. | 

Galeruca lineola Fab. Castel Peleş. Sinaia. Mai. 

Lon.briciens recoltes par Mr. Jaquet et determines par Mr. le 
Professeur D. Rosa a Turin. 

7. Lumbricus  rubellus Hoftm. Foret de Comana, Avril 1898.—Dans les 

champs des environs de Sihlea, district de Riranik-Sarat. Avril 1898. 

2. Alobophora fatida Sav. = £. olidus Hoffm. Falaises de Constanza. 

Avril 1897. Bucarest. Mai 1898. 

3. AHobophora tigrina Rosa. Fort derriere Castel Peleș, Sinaia. Juin 1898. 

4. Alobophora rosea Sav. — A. mucosa Eisen. Rives de Lacul-Sarat 

Avril 1898. 
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B. Alobophora caliiginosa Sav. — [. trapezoides Dujes, Rives de Lacul- 

Sarat. Avril 1808.— Bucarest. Mai 1898. 

6. Alobophora Leoni Mich. Bucarest. Mai 1898. 

7. Allobophora cyanea Sav. = A. profuga le. Filaret prăs “Bucarest. 

Avril 1807.—Foret de Comana. Octobre 1897.—Forât de Comana. Avril 

1898.— Sinaia, foret derri&re Castel Peleș. Juin 189 8.— Bucarest. Mai 1893 

$. Allobophora transpadana Rosa. Filaret pres Bucarest. Juin. 1897. 

9. Allobophora complanata Dujăs. Bucarest, marais pres de Vusine ă gaz. 

Avril 1897.—Forât de Comana. Avril 1898.—Bucarest. Mai 1898. 

70. Allobophora putris Hoftm. — A. a aia Eisen. Forât de Co- 

mana. Octobre 1897. pe 

77. Allohophora Mehadieusis Rosa. Filaret pr&s Bucarest. Avril 1807, 

De e 

DESCRIPTION DUNE NAGEOIRE PEOTORALE ATROPHIEE 
CHEZ LE <SILURUS GLANIS» 

PAR 

M. JI AQUET 

ASSISTANT D'EMBRYOGENIE AU LABORATOIRE D'ANĂTOMIE ET DE CHIRURGIE DE BUCAREST. 

Dans le produit d'une pâche faite vers la fin de Let€ 1897 dans le Da 

nube pr&s de Giurgiu, je remarquai, parmi les nombreux exemplaires de 

Silures captures, un individu jeune, auquel il manquait la nageoire pecto- 

rale droite. Cette absence de membre locomoteur ne paraissait gâner en 

aucune fagon notre poisson, et ce dernier, que jai conserve et observe - 

assez longtemps dans un aquarium, se mouvait aussi  facilement et rapi- 

dement que ses confrăres de meme. taille. Enfin, desireux d'etudier le phe- 

molii e de plus pres, je sacri- 
fiai Lindividu en novembre pour 

en faire lanatomie. a 
La nagcoire pectorale dusi 

Jurus glanis est situce sur la pa-: 

roi postârieure de Y'ouverture 
branchiale, pr&s de son bord su- 

perieur, elle est assez developpee 

et affecte la forme d'un losange 
dont un des angles aigus tron- 

qu6s est attach contre le corps. 

La face superieure de la nageoire 

Fig. 1.— Partie dntdricure du corps du, Sile „est pigmentce, linferieure lest 

Le barbillon superieur est enleve. z, nageoire seulement. ă la base et au SOLIE co 

- pectorale (Grandeur naturelle). . met des rayons. Le bord ante + 3 

| rieur de chaque pectorale est 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINȚE 497 

_proteg€ par un piquant tres fort, acere, et plus court que les rayons qui 

suivent. Ceux-ci au nombre de quinze ou seize sont construits sur le type 

des rayons mous et sont ramifies ă leur extremite libre. 

C'tait fort peu de chose ce qui restait de la nageoire pectorale droite 

de notre Silure (fig. 1): un petit appendice (a) pigment& comme le reste 

des teguments voisins et long de quatre millimâtres. Il se composait de 

deux parties; une attenant au corps, se dirigeant transversalement au de- 

hors et longue de un millimetre environ. Elle supportait ă son extremite 

"la seconde partie de lorgane sous forme dune lamelle ă bord libre bi- 

furquc et pendant mollement vers la terre. Examince sous un faible gros- 

sissement, cette derni&re portion presente trois 

lobes nettement s€pares les uns des autres; 

deux sont ă peu pr&s d'egale longueur, leurs 

bords libres sont arrondis ; le troisizme est 

petit, rabougri (fig. 2). Des trainces de subs- 

tance pigmentaire courent sur la face dorsale 

des deux premiers; lobes. Linterieur de. cette.  'pig. 2.- Nagcoire fortement gros. 

nageoire rudimentaire possăde ses rayons ; ils ao ua el rege Aba 
sont tres nombreux, mous et groupes en fais- A 

„ceaux, un pour chaque dentelure. Ces rayons dans les deux lobes prin- 

cipaux sont simples, ne presentent pas de cloisons transversales et ne sont 

pas ramifies en €ventail. 

Nous mettons en regard la disposition des muscles antcrieurs d'une 

nageoire pectorale normale fig. 3) et ceux de la nageoire de notre Si- 

Fig. 3.—Museles de la face superieure 0u ez- Fig. 4.—Museles de la face superieures ou 0r- 
deja d'une nageoire pectorale normale de terne de la nageoire atrophice. 
Szlure. 

gi . | a, nageoire; 4, clavicule; c, muscles ab- 
125 clavicule ; d, muscle ecarteur des ray- ducteurs; Z, muscles ventraux (Gros- 

ons; e, muscles abducteurs superfi- sissement un peu plus du double). 
ciels; Z, muscles ventraux; e, rayons 
„de la nageoire. | 

“Ture (îg. 4). Le premier de ces dessins nous montre l'Eventail des muscles 

abducteurs (c) ainsi que la petite masse (0) destine ă lecartement des 

5 
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rayons les uns des autres. La figure 4 ne prâsente que des muscles ra- 

bougris ; les abducteurs tres greles (ec) sont melanges ă du tissu fibreux 

et Lextremite libre de leurs fibres au lieu de s'attacher contre la base des 

rayons, se perd dans du tissu conjonctif. Le muscle ccarteur des rayons 

fait ici defaut. Il en est de meme pour la face posterieure de la nageoire 

oii la masse musculaire atteint un tat de rabougrissement encore plus 

avance. ș 

Quant au squelette, nous voyons que dans une nageoire normale, le 

Fig. 5. — Squelette de la nageoire pectorale Fig. 6. — Sguelette de la nageocire atrophide. 
normale du Silure. 

a, clavicule; 2, piece osseuse unique se 
a, rayon epineux anterieur ou supcrieur; prolongeant en deux rayons; c, rayons 

2, clavicule; ce, pieces de support des articules (Grossisement un peu plus 
rayons ; 4, rayons articules. du double). 

rayon antcrieur €pineux (fig. 5, 2) presente ă sa base tres €largie une rai- 

nure dans laquelle vient jouer une travee de la pi&ce basilaire correspon - 

dante, profondement modifice. Les rayons eux-mâ&mes sont supportes par 

leurs pi&ces basilaires en relation avec le radius et le cubitus. 

Dans la nageoire atrophice, les modifications que presente le squelette 

sont considerables (fig. 6). Plus de pi&ces basilaires. Des rayons, il nen 

reste quun moignon (2) soude€ ă deux prolongements qui vont se rami- 

fier dans les deux lambeaux libres figures figure 2. En arriăre, de fins 

rayons aiticuls et bifurques sont les seuls representants de la nageoire 

proprement dite. 

a di 
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ANOMALIE OBSERVER CHEL UNE GRENOUILLE 
(RANA ESCULENTA) 

PAR 

IV IA OU) ED 

ASSISTANT D EMBRYOGENIE AU LABORATOIRE D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE DE BUCAREST 

En examinant les grenouilles provenar-t d'une chasse faite en novembre 

dans les marais du voisinage de Comana, je fus frappe de voir un indi- 

vidu dont la jambe posterieure gauche ctait notamment plus courte que 

la droite. Rien, cependant, ne trahissait ă lexterieur lindication d'une bles- 

sure r&cente; la peau ctait normale, ne presentait aucune trace de cica- 

trice, Le raccourcissement du membre portait sur la cuisse, laquelle en 

compensation de la diminuation de sa longueur avait for'ement gagn€ en 

&paisseur. I/'animal, malgre son defaut d'organisation, se mouvait dans leau 

avec une aisance parfaite. Au toucher, on sentait sur le milieu de la lon- 

gueur de la cuisse une râsistance, qui paraissait produite par un corps dur 

“encastre dans les chairs. 

Notre grenouille sacrifice et depouillee de ses teguments, montre avec 

une grande nettete la disproportion existant entre les muscles entourant 

le femur de la jambe droite et ceux de la jambe gauche. Les masses qui 

accompagnent les os du bassin sont intactes, comme le montrent les fi- 

gures 1 et 2, 4, d, qui representent en grandeur naturelle l'corche de 

Varri&re-train de la grenouille. En considerant la preparation par la face 

_ventrale (fig. 1), le muscle rectus abdominis €tant enleve, on est frappe de 

voir la contraction qu'a subie le muscle tensor lascize late (c) reduit ă une 

sorte bourrelet occupant langle que forme le bord externe de la cuisse 

avec le tronc. Son aponevrose est aussi plus longue que celle correspon- 

dante de la jambe droite. Le muscle cruralis (7) est bien certainement 

parmi les muscles superficiels celui dont la modification est la plus pro- 

tonde. Si nous le comparons ă son congencre de droite, nous voyons que 

ce dernier (5) forme sur la face antcrieure de la cuisse une bande allon- 

gce, se convertissant ă quelque distance du genou en une lame tendineuse 

tres €paisse. Le muscle cruralis de gauche, au contraire, est rarmass€ en 

boule; sa face, externe au lieu dâtre regulicreinent arquce se boursoufle, 

et la masse tres surclevee se termine brusquement par un pan vertical 

un peu au devant du genou (g). Les deux bandes musculaires adductor 

longus et sartorius (7) sont aussi quelque peu deformees, mais leur posi- 

tion respective est sauvegardee, le premier est en partie recouvert par le 

second; ces deux bandes sont plus charnues, plus €paisses qu'ă I'âtat nor- 

mal et le muscle sartorius au lieu de selfiler un peu en samincissant ă 
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son extremite distale se termine brusquement comme sectionne en biseau. 

Le muscle pectineus gauche est completement recouvert par le muscle sar. 

torius; il n'en est pas de meme dans la jambe normale ou cette masse charnue 

Pie 
Ta! 

Fig. 1.— Face ventrale du train de derricre de la grenouille apres Venlevemeni de la peau. 

a., meoceygeo-ilhacus; Ş, m. illiacus externus; c, m. tensor fasciz late gauche; d, 
m. cruralis gauche; e, m. adductor longus gauche: 4, m. sartorius gauche; g, genou; 
4, m. plantaris longus gauche; z, m. gracilis major gauche; £, m. gracilis minor 
gauche; 4, m. adductor magnus gauche; 7, m. pectineus droit; 7, adductor mag- 
nus droit; o, m. gracilis major droit; z, m. gracilis minor droit; g, m. plantaris, 
longus droit; 7, os cruris; s, m. cruralis droit; Z, m. adductor longus droit; z, m, 
sartorius droit; 7, m. tensor fasciz late droit; x, m. iliacus internus droit; y 
prolongement de los iliaque; 2, rectum. 

(m) apparaît dans le petit espace triangulaire laissc libre entre les muscles 

sartorius et adductor magnus. Ce dernier (/) est relativement peu visible 

et ne parait pas ă premitre vue tre trop deforme. En revanche, le muscle. 

superficiel gracilis major (2), en perdant beaucoup de sa longueur, a gagne 

en &paisseur. Son extremite distale se termine brusquement ă Larticulation 

du genou. L'inscription tendineuse qui s'âtend obliquement sur le milieu 

de sa longueur na pas ct€ alteree. Le bord posterieur de la cuisse est li- 

mite par le muscle gracilis minor dont nous parlerons plus bas. 

Vue par la face dorsale (fig. 2), la moiti€ gauche de Larritre-train de la 

grenouille presente aussi ses modifications particulicres. Le muscle glutzus 

magnus (4) tr&s raccourci et tres epaissi reduit Enormement la surlace du 

triangle qu'il delimite avec le tensor fascize lata et iliacus externue. Son 

extremite distale au lieu de samincir progressivement tout en se conver- 

tissant en une lame tendineuse, se termine brusquement par un pan coupe 

ă quelque distance du genou. Comme cette masse charnue se rejette par 

une brusque deviation un peu en avant, elle laisse presque complătement 

ă decouvert le muscle ileo-fibularis (0), qui est en grande partie cache 
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Fig. 2.— Face dorsale du train de devriere de la grenouille apres Venlevement de la peau. 

(2, m, coccygeo-iliacus ; 4, m. iliacus externus; c, m. tensor fascize late droit; 2 
espace triangulaire limite par les muscles iliacus externus, tensor tascize lata et 
glutaeus magnus; e, gluteus magnus droit; f, m. peroneus droit; g, m. plantaris 
longus droit; /, m. gracilis minor droit; s, m. semi-membranosus droit; 4, m. pi- 
riformis; 7, m. sphincter ani; 7, m. semi-membranosus gauche; z, m. gracilis mi- 
nor gauche; o, m ileo-fibularis gauche; 4, m. plantaris longus gauche; g, m. pe- 
roneus gauche; 7, m. gluteus magnus gauche; s, m. tensor fascie late gauche; 
7, Os, coccygis; z, m. ileo; fibularis droit. 

dans la moitic droite de la preparation (4). A lctat normal le muscle 

ileo-fibularis est constitus par une bande fibreuse de peu de largeur, r€- 

gulicrement amincie ă ses deux extremites converties en tendons. Ici, ce 

n'est pas le cas, la masse charnue est volumineuse, cylindrique; elle est 

loin de presenter cet aspect effil de son congencre ce droite. Le muscle 

semi-membranosus (74) affecte presque la forme d'une boule, tellement il 

sest €paissi; c'est surtout son extremite proximale qui a gagne en €pais- 

seur. Enfin nous avons sur le bord posterieur de la cuisse la bande mus- 

culaire du gracilis minor (7), qui ne presente danormal que son raccour- 

cissement. Comme il est port un peu du câte dorsal, il recouvre le bord 

posterieur du muscle semi-membranosus. i 

Les muscles coceygeo-iliacus (4), piriformis (£) et le sphincter ani (7) ne 

_presentent aucune deformation. 

Pour observer les muscles profonds de la face ventrale de la cuisse, nous 

enlevons les muscles adductor longus, sartorius et gracilis major. Cette ope- 

ration met ă d&couvert le: muscle semi-tendinosus (fig. 3). Celui de droite 

(d, a) est normal, îl commence par deux chefs, un dorsal, un ventral qui 

s'attachent contre Les ischion. Ces deux chefs enserrent entre eux un fais- 

ceau de fibres (z) du muscle adductor magnus (+) et le chef ventral entre 

mâme en relation intime avec ce dernier. Devenant charnues, les deux por- 

tions du semi-tendineux longent le femur pour venir, apr&s s'tre reunies 

en un tendon commun, se souder contre los de la jambe. Dans la cuisse 
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Fig. 3.— Face ventrale du train de derriere de la grenouille apres Venlevement des museles 
superficiels. j 3 

Les muscles indiques par les lettres c, 4, g. 4, 4, m, n 5, s, 9, %, ont la meme de- 
signation que dans la figure 1; 2 et z, m. semi-tendinosus droits; 7 et g, m. semi- 
tendinosus gauches ; y, m. semi-membranosus gauche; 2, chef dorsal du muscle 
adductor magnus gauche; a m. semi-membranosus droit ; e, tendon distal du muscle 
semi-membranosus droit. 

gauche, les choses ne se passent pas tout ă fait de la meme facon; les 

insertions sonr de part et d'autre les memes, mais le corps du muszle 

au lieu d'&tre allong€ en deux faisceaux parallăles, est represente par deux. 

bourrelets irreguliers (7 et g) differant de forme entre eux ; ils sont reduits 

ă la moitic de la longueur du muscle normal. 

Dans la mâme preparation, le muscle cruralis gauche (4) detache dans 

toute sa nettet€ sa grosse masse contractee. 

Les anomalies deviennent encore plus frappantes lorsqu'on ă retranche 

les muscles superficiels de la face dorsale. L'on obtient une preparation 

representee par la figure 4. Les muscles glutaeus magnus, ileo-fibularis, 

semi-membranosus et gracilis minor sont €cartes de part et d'autre. Presque 

tous les muscles profonds de la cuisse gauche sont raccourcis, €paissis et 

parfois devies de leur position naturelle; ce n'est qu'en les comparant at- 

tentativement avec ceux du câte du droit qu'on arrive ă les reconnaitre 

et ă leur donner un nom. 

Le muscle cruralis (7), ramass€ sur lui-meme, loge dans son &paisseur 

un corps plus fonc€ que la masse charnue qui Pentoure, il est râsistant, 

(m) et entoure par une enveloppe assez molle. Le muscle iliacus droit, 

(2) situ€ en arrigre de la femorale (4) qui traverse obliquement la cuisse, 

a son extremite distale masquce par le muscle cruralis et la portion dor- 

sale du muscle adductor magnus /4). Si nous jetons les yeux sur le muscle 

iliacus internus gauche (0), nous trouvons son extremite proximale frois- 

sce, comme ayant subi un dechirement de ses fibres. il est ramen€ ă la 
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Fig. 4.—Face dorsale du train de derritre de la grenouille apres Venlevement des museles 
3 superfieiels. 

(a, m. ileo-femoralis droit; 2, femorale droite; 6, nerf ischiadicus droit; z,portion 
dorsale du muscle adductor magnus droit; e, m. piriformis; 7, m. gemellus; g, corps 
dar traversant le muscle adductor magnus; 7, portion dorsale du muscle adductor 
magnus gauche; î, m. ileo-femoralis gauche; 4, nerf ischiadicus gauche; /, femo- 
rale gauche; 7, corps encastre dans le muscle cruralis gauche; z, m. 'cruralis; o, 
m. iliacus internus gauche; 4. m. iliacus internus droit; 2, m. quadratus femoralis. 

moiti€ de la longueur de la cuisse. Evidemment, une action mecanique doit 

s'tre produite ici et a les ce muscle. Le muscle piriformis gauche est sem 

blable ă celui de droite (2), mais il n'en est pas de meme de son voisin, le 

muscle ileo-femoralis (4 et 3). Celui de gauche, au lieu de former un ruban 

regulicrement aminci en fuseau ă ses deux extremites, est renfle, bour- 

soufle; îl penetre sous la partie endommagce du muscle iliacus internus 

pour aller rejoindre le feraur. Le nerf ischiadicus (£) ainsi que le vaisseau 

sanguin qui laccompagne, ont fortement devi€ leur cours. Au lieu de s'al- 

„ longer parallelement ă los de la cuisse, ils decrivent plusieurs sinuosites pour 
gagner langle du genou et penctrer dans la jambe. La portion dorsale 

du muscle adductor magnus est traverse dans toute son €paisseur par 

un corps dur, allonge (2), dont Lextremite pointue fait saillie sur sa face 

posterieure. Enfin, les muscles gemellus (£) et quadratus femoralis (g) de 

gauche n'ont pas €t€ plus €pargas, ils sont plus trapus que leurs con- 

gentres de droite. | 

Ivenlevement des muscles dont il vient d'tre fait mention, nous donne 

„la clef de la singuliere anomalie que presente la patte de notre grenonille 

A une epoque plus ou moins reculce, la cuisse aura subi un choc tel- 

lement violent que le femur en a ct€ brise. Ensuite le trongon proximal 

s'est dejete en avant, tandis que Lextremite distale a devic en arriăre (fig. ş), 

en mâme temps quelle se rapprochait considerablement de l'os ischion. 

„Les extremites de ces trongons ctaient recouvertes d'une calotte de pro- 
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Fig. 5.—Squelette de Parriere-train de la grenouille dans sa position naturelle. 

a, ilon; &, femur; 6, ischion; d portion distale du femur brisc; e, os de la jure i 
A portion proximale du femur brise. 

tection. Lors de accident, les muscles avaient aussi €t€ fortement inte 

resses et ceux qui s'inseraient contre Llextremite distale du femur &tant 

rejetes en arritre, ont dă forcement eprouver une enorme contraction, c'est 

ce qui explique leur €paississement considerable; en revanche, ceux qui 

S'uttachaient contre la moiti& proximale de /os sont presque normaux 

Enfin les lesions profondes de certaines masses musculaires proviennent de 

leur perforation par les parties brisces du femur lors de accident. 

Il est ctonnant de constater quelle resistance - apportent dans la lutte 

contre la gangrene, les tissus des animaux ă sang froid et combien faci- 

lement ces derniers peuvent shabituer ă des modifications aussi profondes 

de leur organisme sans paraitre en €prouver de grands derangements. 

ANOMALIE DU MUSEAU 
CHEZ UN «ACIPENSER RUTHENUS» 

PAR 

M. JAQNUET 

ASSISTANT D'EMBRYOGENIE AU LABORATOIRE D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE DE BUCAREST 

Il est connu de longue date que les tissus leses d'un animal ont la fa- 

culte de se reformer, peu ă peu de nouveaux elements venant se substi- 

tuer ă ceux qui ont disparu ou ont ct€ endommages. Dans ce mâme ordre 

de faits, nous voyons que les animaux infcrieurs, les Arthropodes surtout, 

s'ils ont la singulire faculte de s'autotomiser un membre, ont aussi la fa- 

culte de le remplacer dans un laps de temps plus ou moins long. Plus 

bas dans l'echelle animale, nous trouvons des exemples encore plus. frap- 

pants de regencration des organes, ainsi des Vers de terre sectionns re- 

forment la partie de leur corps qui a ct€ amputee. Pluşieurs Annelides 
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marines ne convertissent-elles pas au moment de la reproduction asexuelle 

un anneau de leur corps en une tete complăte avec tentacules, bouche, 

etc.? Cette tete de ncoformation se dâtache, avec les anneaux qui suivent, 

„de Pindividu paternel pour mener une vie libre. Chez les Coelenteres la 

„force de reproduction des organes est tres vive; chacun connaît lexemple 

de Phydre coupe en morceaux et dont chacun de ceux-ci reforme un in- 

- dividu parfait. Un curieux exemple de reconstitution des organes nous est 

fourni par les Holothuries, ces Echinodermes qui lancent contre un en- 

nemi trop entreprenant, leur intestin avec accessoires. Et ces organes sont 

reformes au bout de peu de temps. Les trzs tout ă fait inferieurs, les 

Procozoaires, reduits ă une seule cellule, ont recours dans leur reproduc- 

tion au fractionnement de Lindividu ; chaque moiti€ sectionnce prend peu 

ă peu tous les attributs du parent doat il constituait partie integrante. 

Cette faculte poussce ă un si haut degre et pour ainsi dire de plus en 

plus intense au fur et mesure que lon dessend la scrie animale, se trouve 

reduite chez les vertebres en general, et surtout chez ceux ă sang chaud. 

Ces derniers peuvent reformer des tissus l&ses tels que la peau, et encore 

il ne faut pas que la piaie depasse une certaine superficie ; ils peuvent en- 

core reconstituer certaines parties du systeme nerveux, mais un organe 

entier complexe, jamais. Parmi les vertebres ă sang froid, les reptiles four- 

„nissent assez frequemment des exemples de parties du corps regencrees. 

Si certains lezards se fractionnent volontairement la queue pour €chapper 

ă leur ennemi, ils ont aussi la faculte de la faire repousser, mais jamais 

aussi longue que celle qui est remplacee. De mâme si on fend longitu- 

dinalement Lextremite de la queue de nos lezards, les deux moitiss se 

complâtent individuellement et Von a ce qu'on appelle vulgairement un I6- 

zard ă deux queues; mais il est plus juste de dire un lezard ă queue 

bifide.. 

Un phenom&ne analogue, mais intcressant une tout autre partie du corps, 

fut observe dans le courant de cet automne chez un Aczpeszser rut/henus, 

Tete de «WAcipenser ruthenus» vue par dessus (Grandeur naturelle). 
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Cet exemplaire de 37 centimetres de longueur, au lieu d'avoir ja tete al- 

longee et tr&s pointue en avant comme Lont les representants de son es- 

p&ce, presente ă 2 centimetres au devant de l'ouverture nasale anterieure 

une bifurcation du museau. Cet organe, normal, jusquă la naissance de 

la biturcation, diminue insensiblement son diametre. Les deux branches 

de la fourchette, terminces en pointe mousse, sont fortement &cartees une 

de Tautre, celle de droite est un peu plus longue que celle de gauche. 

[l faut admettre que nous nous trouvons ici en presence dun cas ac- 

cidentel dă au fait que Lextremite du museau aura, ă une date anterieure, 

ete blessce par une incision longitudinale. Les deux moiti6s tout en gran- 

dissant se sont individualisces, €cartees Lune de Llautre, di: facon ă nous 

donner limage que nous reproduisons ci-dessus. | | 

HEMIPTERA CRYPTOCERATA 
NOTES ET DESCRIPIIONS D'ESPECES NOUVELLES 

PAR 

A. L. MONTANDON 

III A 

Fam. Nepidae 

Laccotrephes calcaratus. nov: sp: De forme assez allongee, legere- 

ment dilatee lateralement vers le milieu des clytres. Brun fonce€ assez uni- 

forme avec quelques taches plus claires, presque pâles, mal limitees sur 

la base des €lytres. Femurs anterieurs avec une dent basilaire aiguc, longue 

et forte. 

Tete un peu plus ctroite, yeux compris, que la moiti& de la largeur 

du pronotum en avant, avec une assez forte carene longitudinale ă arâte 

bien marquce, ininterrompue, |egerment tuberculce posterieurement. Yeux 

moyens, subglobuleux; largeur de Lespace interoculaire en arriere presque 

deux fois, et en avant ă peine un peu plus large que le diamâtre trans- 

versal de loeil. Jones subtronquces en ai ă la base du rostre, 

Pronotum un peu Clargi posterieurement, ă câtes lateraux subparalleles 

sur leur quart anterieur, legărement et assez regulizrement divergents en 

arricre sur les trois quarts posterieurs. Tubercule du bord antcrieur, der- 

ricre loeil, tres obtus, peu proeminent. Carenes longitudinales de la partie 

antcrieure, obtuses, mais ă arctes bien accusces, subparalleles, peu diver- 

gentes en arritre ; le sillon qui les separe tres large, peu profond, a coteş 



BULETINUL SOCIETĂȚII DE SCIINŢE 507 

presque lisses. Partie fostcrieure du pronotum avec une tr&s faible carene 

longitudinale mediane. Granulations tuberculeuses de la surface du pro- 

notum faibies et tres espaces, un peu mieux marquces sur les cotes la- 

teraux surtout pres des angles antcrieurs. 

Ecusson avec deux carenes longitudinales paralleles, en crâtes tuber- 

culces, de meme longueur que la largeur de lespace qui les separe, arr€- 

tees en arricre par une carne transversale assez €levee du milieu de la- 

quelle une carne mediane longitudinale s'âtend en arricre jusque sur le 

sommet de L'&cusson. Ces carânes couvertes de petits tubercules ; les espaces 

entre les carenes, assez lisses, mats. 

Elytres assez sensiblement €largies, leur plus grande largeur situce entre 

le milieu et le tiers posterieur; brunes avec des rayures plus pales sur le 

disque, ces rayures confluentes formant tache pâle vers la base. 

Appendices assez robustes, de la longueur du corps ou ă peine plus courts. 

Protuberance longitudinale du prosternum avec un petit tubercule obtus 

pres de sa partie antcrieure, leg&rement releve au bord posterieur, mais 

en droite ligne, non ensellee sur le mili-u. 

Femurs antcrieurs modestement renfles, armes d'une forte dent aigut ă 

la base, presque de mâ&me longueur que le tarse anterieur. 

Longueur 27—32,5 mill.—largeur 8,5 —10,3 millimâtres. Somalis—Medo 

Erella — Musce civique de Genes ct ma collection. 

Cette nouvelle forme se distingue facilement des autres e:păces dont 

la base des femurs antcrieurs est aussi munie d'une €pine aigue ; elle dif- 

„fre de Z. Yaponensis. Scotț.(1) par sa forme beaucoup moins allongee et 

moins parallăle, et de Z. ampliarus. Montand par son pronotum trapezoidal, 

attenu€ en avant et non presque carr& comme chez ce dernier qui a en 

outre labdomen beaucoup plus dilat€ et l'€epine de la base des femurs an- 

terieurs moins forte. 
Laccotrephes armatus nov. sp. De forme assez allongee, tr&s faible- 

ment €largie posterieurement. Brun assez fonc€ et assez uniforme. F'emurs 

anterieurs arms de deux fortes €pines aigu&s vers la base, une de chaque 

cote du _sillon- ou se replie Lextremit€ du tibia au repos. 

Tete un peu plus large, yeux compris que la moitie de la largeur du 

pronotum en avant; la partie mediane longitudinale tr&s obtusement re- 

(1) L. Yaponensis Scot. Se trouve aussi ă Java (Musce de Bruxelles et ma col- 

lection) parfaitement conforme au type du Japon, mais plus fonce de coaleur avec 

le dos deP'abdomen comme chez Wepa spinigera Ferr de Malacca. Les caracteres donnes 

par M. Ferrari pour separer cette dernitre espece de W. Faponensis Scoft ne tien- 

dront probablement pas ă V/examen d'une scrie d'individus; Lassez faible crete lon- 

_ gitudinale de la tâte pouvant bien ctre un peu plus ou moins aplatie par places et 

la longueur des appendices n'&tant pas toujours de proportions bien identiques; entre 

un peu plus courts ou un peu pius longs que le corps, la difference nest pas tou- 

jours tres appreciable. 
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levee, ornce de quelques tubercules assez espaces, fhais sans carene sail- 

lante et ininterrompue comme dans Lespăce precedente: Z. Calcaratus 

Montaud. Neux tres petits, globuleux, largeur de espace interoculaire en 

arritre environ deux fois et demi et en avant egale ă deux fois de dia- 

metre transversal de l'oeil. Joues paraissant legerement aigu&s, un peu proc- 

minentes en avant de chaque cote de la base du rostre. 

Pronotum tr&s faiblement €largi posterieurement, ă câtes lateraux sub- 

paralleles sur presque toute la partie anterieure cest-ă-dire sur pres des 

deux tiers de leur longueur. Tubercule du bord antcrieur, derriăre Loeil, 

assez obtus. Carnes longitudinales de la partie .anterieure subparallăles, 

tres obtuses, non releves en forme de crete, ornces seulement de quel- 

ques petits tubercules assez €loignâs les uns des autres; le sillon longi- 

tudinal qui occupe la partie mediane entre les carenes, assez bien accus€ 

en avant, paraissant tubercul€ en arritre. Partie posterieure du pronotum 

avec une petite carâne mediane longitudinale bien visible mais attenuce - 

en arriere ou elle n'atteint pas tout ă fait le bord posterieur. Granula- 

tions tuberculeuses de la surface du pronotum tres petites et tr&s espacces 

meme sur les cotes lateraux, un peu plus denses pres des angles posterieurs. 

Ecusson avec deux carenes longitudinales parallăles en crâtes tubercules 

un peu plus longues que la largeur de lespace qui les separe, cet espace 

ferme en arrire par une carene transversale au milieu de laquelle prend 

naisance une carne mediane longitudinale egalement en crâte tuberculee 

qui se prolonge en arricre jusque sur le sommet de lecusson. 

Elytres unicolores, foncees, tres faiblement €largies vers le milieu. 

Appendices assez robustes, tres sensiblement plus courts que le corps, 

environ de la longueur des €lytres et de la pariie posterieure du prono- 

tum rcunies. ea 

Protuberance longitudinale du prosternum en ligne droite, non ensellee 

au milieu, avec un petit tubercule obtus ă lextremite anterieure. 

Femurs antcrieurs assez greles, peu dilates, armes de deux fortes epines 

aigu&s pres de la base, une de chaque cote du sillon ou repose Lextre- 

mite du tibia au repos, ces €pines subegales, ă peu pres de meme lon- 

gueur que le tarse antcrieur. 

Tete, pronotum, poitrine, hanches anterieures, femurs et tibias, marge 

€lytrale, ornes de longues soies pâles plus ou moins Erigces. 

Longueur 25 mill. sans les appendices, largeur max. 8 millimâtres. Ba- 

nana. Congo belge; un seul exemplaire, Musce de Bruxelles. 

Cette curieuse espăce ressemble un peu ă premitre vue ă /. ca/caratus 

Montand. mais elle est un peu moins €largie, la tâte et le pronotum sont 

aussi construits differemment; elle ne peut du reste ctre confondue avec 

aucune des esp&ces connues dont elle se distingue tacilement par le double 
&peron des femurs antcrieurs. 

Laccotrephes ater Lin. Stal. var. Stetndachneri, Ferr. Cette varicte 
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ne se distingue du typs que par sa taille un peu plus faible, sa forme 

proportionnellement plus €troite et plus parallele, pas du tout €largie en 

arriere. La dent des femurs anterieurs est construite assez exactement de 

meme fagon dans les deux formes, assez procminente, ctruite et presque 

toujours en pointe un peu obtuse, parfois emoussce au sommet. 

Les insectes du Musce de Vienne sur lesquels lauteur a €tabli sa des- 

cription avaient peut tre les appendices €courtes, car parmi les exem- 

plaires de mâme provenance: (Marno Wadai, Nil Blanc) appartenant au 

Musce Civique de Genes, sur un sujet dune longueur de 27 millimetres, 

les appendices paraissant bien entiers sont beaucoup plus longs que le 

corps et atteignent pres de 5o millimetres, mais parfaitement conforme 

aux types pour tous les autres details. | 

Du reste la longueur des appendices, souvent tres dificile ă constater 

exactement car il n'est pas toujours ais€ de reconnaitre si leur extremite 

est bien entitre, ne saurait servir de caractree bien defini pour Vassimi- 

lation d'une espece; il est mâ&me ă peu pres certain quelle varie d'une 

facon assez sensible. Ainsi chez un exemplaire de ma collection appar- 

tenant tr&s probablement ă Z. afer Lin. Sal et provenant du Senegal, 

les appendices beaucoup plus longs que le corps [30 mill.) atteignent pres- 

que 55 millimetres de longueur. Je lavais m&me longtemps considere 

comme un petit exemplaire de £. Fabricii Szal avec lequel îl a certainement 

beaucoup de ressemblance mais dont il differe, outre la taille tr&s sensi- 

blement plus faible, par la forme du prosternum beaucoup moias enselle. 

Laccotrephes oculatus. nov. sp. De forme assez allongee, faiblement 
largie en arricre. Couleur noire brunâtre avec les anneaux pâles sur les 

femurs et les tibias assez bien marqu6s. 

Veux saillants, assez grands; espace interoculaire ctroit, environ de la 

largeur du diamâtre transversal de Voeil ; carâne longitudinale bien marquce, 

faiblement tuberculee en atrri&re et non interrompue. 

Pronotum assez retreci en avant avec les carenes longitudinales du disque 

de la partie antcrieure tr&s saillantes, ă arctes bien marquces, divergentes 

en arrigre avec le sillon median assez profond en avant, suivi en arriere 

depuis le milieu du disque et sur la partie posterieure du pronotum par 

un: tres fine carene longitudinale. Tubercules du bord anterieur du pro- 

notum, derriăre les yeux, un peu coniques, pas tr&s obtus. 

Ecusson avec deux carânes longitudinales pas tr&s espacces, leg&rement 

convergentes en arritre ou elles rjocignent la carene itransversale forte, 

€levee qui envoie au milieu en arrizre une forte carene longitudinale 

jusquau sommet de Lecusson. 

Elytres insensiblement et faiblement clargies depuis la base, atteignant 

leur plus grande largeur entre le milieu et le tiers posterieur. 

Prosternum. €leve sur la ligne longitudinale mediane droit ou tres faible- 

„ment enselle au milieu avec un petit tubercule conique un peu aigu en 
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avant. Milieu du mesosternum avec une tres faible ligne: enfonc€e soaci- 

tudinale. 

Dent de la base des femurs antcrieurs obtuse et largement atrondie au 

sommet, peu proeniinente. 

Appendices ă peine plus courts que le corps, 

Longueur 37—39 mil. sans les appendices; largeur max. 12,5—13,5 

millimetres. | îi 

Freetown. Sierra Leone, un exemplaire, ma collection. 

Tomby Congo (Pipitz 1883). Arussi Galla (V.. Bâttego 1803) Musce 

civique de Genes. 

I/exemplaire de ma collection (Ea Leone) que je : considere comme 

le type a la protubâraace prosternale parfaitement droite; c chez ceux du 

Musce Civique de Genes cette protuberance est faiblement ensellce, la 

partie posterieure un pen tumefice ou l&gărement relevee, mais ils ne s'en 

distinguent pas autrement. sie 

Cette espăce est tres voisine de L. vicinus Sign. avec lequel on pour- 

rait tr&s facilement la confondre; mais chez ce dernier la forme est un peu 

moins allongee et proportionellement un peu plus clargie; les carenes SILESS 

pronotum moins saillantes, plus aplaties; les carânes de Vecusson moins 

fortes, plus espacces et non convergentes en arriăre avec une troisizme 

carâne mediane longitudinale faible mais bien visible entre les deux pre- 

cedentes; les tubercules du pronotum un peu plus gros; les pattes pa- 

-raissent aussi plus courtes, les femurs arterieurs plus greles ă dent basi- 

laire encore plus courte et moins €largie; les appendices sont aussi plus 

greles, plus longs que la longueur du corps et le prosternum profond- 

ment ensell€ au milieu est fortement releve€ en tubercule ă sa partie pos- 

tericure. E 

Ce dernier caractere qui se retrouve presque identique chex L. rapa 

Ferr. (1) comme chez Z. Rogenhoferi Pory. et L. vicinus Sign. ne serait 
peut Gtre pas suffisant pour separer 7, ocu/atus Montand. qui en diftere 

en outre par la forme des yeux plus gros et plus saillants; chez /. rapa 

Fferr. la largeur de Lespace interoculaire en avant est au moins une fois 

et demi le diametre transversal de loeil et les appendices sont un peu 

plus longs que le corps de Linsecte. a 

La couleur du dos de labdomen ne saurait ctre prise en consideration 

(1) Jai encore des doutes sur la validite de W. razax Zerr. cas sous ce nom lau- 

teur me parait avoir range des specimens un peu €largis en arritre appartenant ă 

plusieurs esptces. A en juger par la forme assez grele et allongee- des femurs an- 

terieurs, plus longs que la plus grande largeur du pronotum les uns pourraient bien 

ctre des Z. Fabricii Sal, tandis que dautres au contraire avec ces femurs plus 

trapus d'une longueur ă peu pres €gale ou moindre que la largeur du pronotum se 

rangeraient tres probablement aupres de W. Aogenhoferi Firr. Ce point reste encore 
ă €lucider, lorsqu'on aura pu ctudier des series plus complttes d'individus. - 
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comme caractere distinctif d'une espăce. Chez les types de /. rapa” ferr. 

il est entizrement noir, mais chez de nombreux exemplaires d'Abyssinie 

et du Scioa que jai pu examiner, le ronge prend plus ou moins dex- 

tension jusqu'ă recouvrir presque toute la surface sauf la ligne mediane 

longitudinale et le dernier segment. Le type de /. ocau/azaus Montand. de 

ma collection a le dos de abdomen noir seulement sur les bords et sur les 

deux derniers segments; chez les deux exemplaires du Gabon des cullec- 

tions du Mus&e Civique de Genes il parait enticrement noir. 

Le L. brachialis Gerst. 1873, de lAfrique orientale, avec ses appendices 

plus courts que le corps, sa forme peu ă peu 6largie en arricre, sa pro- 

tub&rance prosternale tuberculte en avant et non ensellce, ne doit pas non 

plus &tre tres cloignc de lespece que je viens de decrire; mais dans la 

„comparaison que lauteur fait avec [. grossus Fabr.? il dit: «die viel 

Krăftigeren MVerdlerbera, 2 Kopf hinter den Augen stărker verlângert ; 

Prothorax nach vom weniger verschmălert, ein wenig breiter als lang.» 

On ne sait pas ă laquelle des deux especes nommees W. grossa par Fa- 

bricius, il se refere; L. 7uber Lin. Stal = grossa Fadr. (Szal. Heraipt. 

[air BP p. 135, 1808) cu. Fabrica Sal (Hemipt. Fabr. I. p, 134, 1868)=— 

L. grossus Fabr. Stal (Hemipt Atric. IL. p. 186, 1865). 

Les femurs antcrieurs plus renfles s'accorderaient certainement ă Z. ocz- 

Jatus. Moutand. mais ce dernier a au contraire le pronotum assez sensible- 

ment retreci antcrieurement et sa longueur au milieu est egale ă sa lar- 

geur en avant. Il faudrait voir le type de M. Gerstaecler pour se prononcer 

car on pourrait peut-âtre faire encore un rapprochement avec /. d//afatus 

Montand. (Ann. Soc. Ent. de Belg. T. XXXIX. 1895, p. 474), dont la 

protubcrance prosternale est egalement droite avec le pronotum tr&s peu 

ou nullement rctreci en avant et qui, bien que de taille sensiblement plus 

faible, parait avoir aussi plus d'une affinite avec son espăce. 

Nepa apiculata Harris-Uhler. Cette espăce de PAmsrique du Nori est 
extremement voisine de notre type europeen et a ete confondue avec ce 

dernier par M. Ferrari «Ann. des K.K. Naturhist. Hof-Museums. Die He- 

mipteren Gattung Nepa Latr. Wien 1688.» qui cite parmi les localites 

de Mega cinerea Lin «op. cit. p. 191» //linois, au milieu dautres deno- 

minations gcographiques laissant supposer qu'il ne sest pas rendu compte 

de la situation de cet Etat et ne fait meme pas mention de lespece ameri- 

caine decrite cependant depuis longtemps. En effet M. le Prof. Uhler dans 

ses «Notices of the Hemipt. Heteropt in the coll. of the late T. V. Harris- 

Proceedings of the Boston Soc. of Nat. Hist. Vol. XIX April 17, 1878, 

p. 440» dit: «Nepa Apiculata Harris. Ins. Mass. 1862, pl. 1, fig. 1.— The 

principal difference between our species and the European one consist in 

the colour ot the tergum, which is red in the latter, fuscous in ours, and 

in the lengt of the apical tubes, which in ours are stouter and shorter.» 

Pour ce qui concerne la couleur de l'abdomen, M. Uhler ă lexeniple 
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de Stal et aussi comme M. Ferrari plus tard et dans des proportions bien 

plus accentuces, ont attribu€ beaucoup trop de valeur ă ce caractere. Gc- 

ncralement le dos de labdomen est rougeâtre chez notre N. ciperea Z. 

mais ma collection posstde des exemplaires Algcriens de cette espăce 

dont le dos est parfaitement noir. Par contre le Musce de Stockholm posstde 

un exemplaire de MW. apiculata Harris de Mexico, dont le dos est en 

grande partie rouge avec seulement la ligne longitudinale mediane fortement 

rembrunie et le dernier segment grisâtre, en plus les nervures des ailes 

inferieures de ce specimen sont aussi d'un beau rouge vif tandis qu'elles 

sont brunâtres chez les exemplaires des Etats-Unis qui me sont passes - 

sous les yeux; la taille est aussi un peu plus grande, mais il n'y a pas 

licu de faire, ă Limitation de M. Ferrari une esp&ce speciale, pour un 

unique €chantillon, base sur de semblables caractăres; on trouve des dif- 

ferences pareilles sinon meme plus accentuces dans la couleur et aussi 

dans la taille de notre espece europeene; ainsi ma collection possede un 

exemplaire de La Sila, Calabre (Pirazzoli) qui na que 13,5 millimetres de 

longueur du corps et 7 millimătres les appendices, tandis que les plus gros, 

trouves par moi dans les Carpatnes, Cruce Moldavie, mesurent: 21,5 mil: 

limătres de longueur du corps et 10 millimătres les appendices ; ainsi que 

des intermediaires nombreux entre ces deux extremes. 25 

L'espece americaine se distingue surtout par sa forme proportionnelle- 

ment plus €largie en arrire, par son pronotum un peu plus transversal. 

et comme le dit tres bien M. Uhler, par ses appendices un peu plus 

couits. Un exemplaire de ma collection provenant du Massachusets (M. 

F. Blanchard) a le dos noir, il ne mesure que 16 millimâtres de longueur 

du corps et 6 millimetres les appendices. Le Musce de Vienne possede 

trois exemplaires Illinois et New-York, semblables au mien et celui du 

Musce de Stockholm dont il a €t€ question plus haut a 20,5 mill. de lon- 

gueur du corps et 9,5 mill. longueur des appendices. Je nai pas encore 

vu d'exemplaires interm&diaires'entre ce dernier et les precedents mais il est 

plus que probable qu'il doit en exister, comme chez notre espeze eu- 

ropeenne. DE Apă 
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și vent. Zile de vară aă fost în mijlociă 27, la Sinaia n'a fost nici una. Cerul în general noros a avut în 

ocii 17 dile senine, 11 norâse și 3 acoperite. . . ua 
| De și plâia din August a fost egală cu normala ei, totuși în a doua jumătate a lunei a fost secetosă. 
ia a cădut numai în 3 dile. : 
„In părțile Muntâse ale Moldovei ai cădut cele mai mari cantități de ploe. Dobrogea a fost cu totul lipsită 

! plâe. Manifestațiunile electrice s'aă notat în mijlociă în 3 dile. 

: 
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ji barometrului d'asupra nivelului mărei _s2 metri, 

=3 

2 e medâla| 23| e = i mp. | $ Vintul : [5 NI E: Aeinper sura aerului A ZE 23 25 ae a AN ia = E RE ; “Ă 

= ate Es SE] SE 2] se Ea | = Ea 3 | EI =] ez 23 == aia = a 28 = 2 = FENOMENE DIVERSE Ş 

35| 5 |ila lu |eelajselesles le [Es lea ss 
| ze] 3 | |E |A VE ale 30cm60cmZ | Fe |ze < je 

| | 

! a]z5a.1| 22.5|29.8; 17 4|11.4]12.2| 5.9149.5| 15.5|23.5]22.2] 6.7 NE 1.5] —] 2.2] _m 10"—18". 

| 2| 60.0] 14.9|20.0| 13.0| 7.0] 8.2 —|23.9] 12.5]22.3|22.3|10.0| exe 2.3] 1 4] 1.520 16'40“-1o'10%. 
| 3] 61.7] 18.0|22.3| 1o0.5|11.8| 6.7 5.S|20.5]21.0 ENE 20|, —120| 2 
'q| 56.4] 19 4]24.5| 9.8114.7| 7.4. 7.0|20.3|21.3 wsw 12.0] —|2.0 
! s| 56.2] 10.3l20.9| 13-2| 7.7] 6.3| 9.3|20 7|21.0 NE 2.2] —]| 2.3|_ma. 
16| 55.1] 160.8/22.8| 6.2|10.0| 4.6 1.8[19.8|20.7 ww |1.3| —[2.0] . 
7] 52.0] 18.9|24.5| 8.5|10.0| 5.4 4.0|19.0|20.4 wsw  |2.1] —]3.5]Ş9%23"40*-p. 

$| 58.1] 14.4120.7| 9-olrI 7| 0.0) 4.0|19.5|20.2 ESE 1.4] 0.3] 1.8] . 
9| 59.0] 18.4/25.5| 0.8[18.7| 5.9 1.1|18.8|20.0 wsw 10.9] —[2.0] -a-ta. 

|10 58.3] 22.2128.8| 9.1119.7| 7.0 4.8|19.5|19 8 WNW [1-0] — 2.0| ata. 

ri| 58.5| 23.8/31.4| 12.3 8.3 7.2|20.3|19.9] 0.0hlwaw,wsw| 0.7] —] 3.1]oo a. 
12| 50.2| 24.7|31.0| 13.5 8.7 8.0|20.9|20.1] 0.0]  sse [0.8] —]2.5|-a-0a. 
13| 54.8] 24.8/32.2| 14.0 8.5 15.0|21.3|21.0] 1.3]  xw 1.1] —[2.7] . 

!'r4l 54 5] 23.9131.3| 14.3 9.1 15.0|23.7|21.3| 1.7] xxe [260| —[2.719 22"30*-p. 
"15| 59.o| zo. 7|25-0| 10.5| 8.5|10.3 12.8]21.0]21.0] 3.3] exe 5.5] 0.5] 2.8] _m a. 
"16| 58.0| 19.9/25.1| 13:5 9.8| 9.2[20.9]20.7] 4.7] ssw,wsw | 2.0] —] 2.2]-a0a, m» p. 
"17| 01.3] 15.5/23.0| 9-0 5.2 2.5]20.7|20.5]| 2.3] wnw,ENE | 2.4] —]| 3.1 

18| 59.8] 15.5! l20.8| 6.3 5.0 0.5|19.4|20.3| 2.3] wsw,ene | 1.8] —] 1.8 
'19]| 55.8] 10.0/23.0| 5-8 5-9 0.0]18.6|19.8| 1.7] wsw  |2.0| —|2.sl-a-0a. 

£ 20| 55.1] 18.8/25.5| 6.0! 6.4 1.7|18.3]19.5| 2.3] wsw  |28| —|2.8l-aia. 

21| 56.7 18.2]23.6| 10.2 7.4] 5.0[19.0[19.4 ENE 2.0] -—1z3i-a*p, 8 
|22| 55.0] 19.0l26.0| 06.0|20.0| 6.5 3.1[18.9!19.3 wsw [2.0] —[ 2.9] 2-0 a, cp 19'-19"30.% 
'23| 51.0] 19.6|27. o| 7.7 0.4 3.9|18.9|19.3 wsw 12.8] —[q.o]-A î1p. 
24| 51.3] 17.4|23.4| 10.2 9.1 0.5|41.0| 5.7[18.7|19.2 EXE 135| 20|24|S%4 Q:Rp. 

125| 52.5] 17.2|21.0| 12.0 9.9 7.9|37.2| 10.8[13.5|19.1| 6.7]  sse | 2.8] 00| 8.0 Ba, cre, 2p, ap. 
"26| 58.2] 15.s/19.3! 11.7] 7-0| 8.5160] 3.3[38 o] zo.s]i8.3]ro.0]ro.o| ese | 2.0! r.i|o.7Da, 2 p 
27 577| 19.7|25.4| 11.1|14.3|11.6 9.0]44.1| 0.7]15.4]18.5] 2.0] Ene 2.7] x2llo > Fe 

3.2[40.6| 14.0|19.1]18.9]| 6.0] axe | 5.0] ocoli. Za a, „a. € p. 
29 52.1| 20.9!25. -1| 15.1|10.0|14.0 6 4|45.0] rr.5]ro.s|ro.1] 5-3] se  |3.9| 1.6] r.2|-a-*p. 

& 30| 51.3] 18.8|23.9| 15.9 8.0[12.9| 1.1138.2| 13 o|19.7|19.3] 0-7] exe [4.1] colo Şâ, a?p. 

=: 750.2] 109.1 [25-| 11.1/13.0| 8.2'52]244,8143.0| 7.4|20.0|29.2] 3.5 ENE 2.4] 0.0] 67.5 

| 
SĂ 

Ca și luna precedentă, Septembre a fost apropiată de normala ei în ce privesce temperatura mijlociă 
cantitatea de apă cădută. 

Cea mai ridicată temperatură lunară mijlocie a fost 18% la Constanţa iar cea mai coborâtă 11%0 la Sin 
Temperaturele extreme aă atins 32% la Giurgiu și Comândăresci la 13 și 14 și 1%5 la Sinaia în diua de 19. 

Epoca recorosă a avut loc de la 2—-8 și de la 16—24. In acest interval nopțile aii fost reci, pe une lol 
| a cădut brumă iar pe munți zăpadă. Au fost în mijlociă 11 dile de vară. Cerul în general puțin noros a avuţ 
| dile senine, 10 norâse și 5 acoperite. 

Precipitațiunile atmosterice ai dat în tâtă țara în mijlocii 28 mm. în 4 dile. Valdrea normală fiind 33 1 
i Epoca de uscăciune care începuse din August a durat până în ultima decadă din Septembre_ când o serie 
j ploi începend din diua de 24 a durat până la sfârșitul lunei. In regiunea de câmpie și mai ales în Dobrogea s 
ț ocalități în care n'a plouat de loc saă forte puțin. In diua de 30 a fost o ceață deasă aprâpe în tat fa, 
i Roua a cădut în tote diminețile din primele 2 decade. 

, 
ş 

28| 53.9] 20.4126.0| 15.4111.2[12.7 

| 

| 
| 
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OBSERVAŢIUNI METEOROLOGICE 

| FĂCUTE LA 
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Director: STEFAN C. HEPITES 
înălțimea barometruliui d'asupra nivelului mărei 82 metri.: 

o 

- = întul 4 | Lemperatura aerului | Umedela |? oa] „e Temp. E: Ha IRI EI = 
£ Co aerulu |£'2] 50| 30 [solului Co] e = lexl E |=E 
=] rai | ae Meet A0l PER Baa ERal (ge d MORE NA | FR Iza 

ai FETE so| Ela | || £ a ala les FENOMENE DIVERSE s Ă &'] e ile a | Adâncimel 3 > A 2 pici 3 
[| S sa Om A SI aa | [ii=: 49 2 

= aa |eElselseleelaăa | le | A E |lselslEc 
se EA E 30 cm!60 cmj Zi e |%al a |a* 

l— 

20.0| 12.0[14.0[10.8 0.7|34.8 
20.0| 11.0|15.0]ro 3 7.9144.8 

8.0|19.1|19.3| 5.0| wow | 2.2 1.0] 20,1 4'40“*-gt20*, | 
7 2[18.9119.2] 3.0]  xnw 1.7 I.0|-a-0a, p. 

15.0|- 0.5|15.5| 6.0 30.0|- 5.3|11.9/15.6] 8.7] exe 2.7| 0.5|—ta,Q012'-13%,18"35 -10h. [7 2 
o îi 

6.8 

25.8| 10.8|15.0[10.9 8.4143.4| 7.0|ro.1|ro.1] 5.7] ENE 2.3] 0.0] 0.9| 2 15'20*-15'23*, %p. 
25.0| 12.7[12.3|10.7 9.1145.0| 8.5119.3/19.1] 4.0 E | 2.3] 0-0] 22-a oPp | 
23.3| 11.3]12.0| 92 9.2|42.4| 0.5]18.8/10.1| 2.7] exe 4.2] —| 18 ata, a 2p. | 
24.4 9.7147] 8.1 9.9[41.8| 3.0[18.2118.9| 1.3] wsw | 2.0] —| 2.4] aa, p. | 
23.2| 7.0]15.0| 7.4 9.2|41.4| 3.5|17.0/18.7| 1.7] sue | 4.5 2.4|-a-0a, pn. | 
19.0| 10.0| 8.4| o ş 0.9[40.4| 8.2]17.0|18.4|ro.0] ue | 3.5] 1.7] 0.912. 14'30"-p, 9». | 
14.3| 8.9| s.4l 0.7 —|14.6] 8.4|16.4|18.2[ro.0] exe | 5.3] 1.5] 0.3109", 011'35-12',14'20*- | 
13.1| 6.9| 6.2] 4.9! 0.8|25.0| 5.60[15.0l17.5]| 8.7] exe | 3.0] —loo| . [1435%, au a! 

9.I| 4.0| 5.1] 4.9 —]15.î] 2.0[14.3|10.7] 9.7] ENE 0.2| 0.2|_w 8'55—16; Q%p. 
12.9| 0.1|12.85| 3.0 10.2|28.0|- 5.5|12.7|10 3] o.o|uxe,ssw | -—]| 16]—t a, -atp. | 

19) 

6.2 
2.2 
2,1 

17.7| 5.8|11.9| 5.6 5.3]31.0| 4.0]12.0j15.1] 7.3] wsw | 0.7] 3.0] 1.7|_w ap 2 19'15*-19'2câ Gi'p | 
„0.1| 3.3] 2.8] 5.4 9.2] 3.0l11.8/15.0|1o.0| nnxe 6.9] 1.4| o s|_wr7'30*—p, S'p.! | 
17.9| 5.2|12.7| 7.7 4.0|25.0| 5.2][12.0l14 5] 5.0] wsw | 5.3] 1.5] 0.8] .- | 
25.2| 9.1|160 1|roo 5.4134-4| 0.0[13.8/14.0] 2.3] wsw | 3.4] —| 1.7l-atp. | 
28.1| 10.8117.3| 94 7.3137.7]| 8.0|15.4|15.0| 3.3] wsw | 4.1] —| 2.8|-a2a. | 
25.2] 12.3|12.0| 9.5 5.2|37.0| 7.3]16.0l15.0| 3.7] une | 4.1] —| 1.0] a-2a,-a-0p, _mzr"-p. | 
10.0| 4.0|12.0] 0.6 —]13.7| 4.4[r4.2|15.7]ro.0] xxe 113.2] 0.2] 1.0] _w a—p, Ba. | 

10 I| 6.3| 3.8] 8.7 
10.0| 8.9| 7.1|ro.5 
13-3| 9.5| 3.8] 8.5 —[10.4] 9.5]13.8 NNE 4.0| 1.0] 0.51 a. 
11.2| 7.4| 3.8] 7.2 —116.0| 7.0[13.0 ENE | 4-£| 0.3] o.4| Za. | 
144| 0.0] 7.8] 8.1 — [17.9] 0.0[12.7 ENE 1.9] —] o.0|-—0a. | 
17.0| 10.5| 7.1| 8.6 3.4|20.5| 9.5|13.5 wsw | 2.7] —| 1.5|-a-0p. | 
19.8] 8.0|11.8| 7.8 9.0]34.0]| 4.5|:4.0|14.0| 1.7] wsw | 2.3] —| 1.2] a ta. : | 
19.3| 3.8|15.5] 7.6 7.4)35-0| 1.3|13.4)14.0] 1.3] Var 1.3] —] 1.1|220, 1 a-9" 40“. | 
20.2| 5.5114.7| 7.1 9.5|31.5|- o.2[13 0|14.5| 1.0] £xr 1.0] —| 0.9] —%a, —0a. | 
19.8| 4.0[15.2| 7.5 0.0|35.0]- 0.0]12.5|14.3] 5.0] exe I.7| —]| o.o|zta—ro"25%, | 
20.0| 3.1117.5| 7.2 7.8]31.0| 1.0o[r2.5|14.1] 4.7] wsw | 3.4) —| r.o|-ata. 

| | 

— [12.0] 6.o0]r2.9/15. Ă NNE | 8.2] 1.1] 0.2] _wa— 15"; a,p. îneial 
1.0]25 o] 8.0[13 2114. .0| ne | 2.5] 40| 0.2103, 9'o'-oro, 8i:p.. | 

18.0] 7.4 11.21 7.9 ENE 4.9|25.5137.2 711147,3]29.01 4.9114.8| 

„ Caracterele principale climatologice ale :lunei Octombre aă fost, un exces de temperatură de 0%5 asupra 
Grei normale; câte-va variațiuni repedi de temperatură, dintre cari una escepțională la sfârșitul decadei a doua; 
"timp cu totul închis de la 8 la 11 și de la 20 — 26 și în fine o căldură prea mare în dilele de 17 — 19 care 

ji căldurâsă ca de obiceiă. : AA | 
Cea mai ridicată mijlocie lunară a temperaturei a fost 147 la Constanța; iar cea mai coborită 8%5 la Co- 

=ni (Dorohoi). In Moldova de sus temperaturele ai fost mai coborâte chiar în părţile muntse ale țărei. Va- 

| 18 a fost cea mai căldurâsă în tâtă țara, iar dilele de 12 în Moldova și 13 în Muntenia au fost cele mai reci. 
ea grosă a fost de multe ori și mai ales în Moldova. Câte o di cu manifestațiuni electrice aă fost în cele mai 
ilte localități din ţară. 
| Zile de vară ai fost câte 4 în &ijlociă în Muntenia și câte 1 în Moldova. j 
IE Zile cu îngheț ai fost câte 3 | 4 în Moldova, în Muntenia a fost câte una, numai pe une locuri. 

preună cu timpul călduros din cea mai mare parte a primei decade aă făcut mijlocia lunară a temperaturei . 

ile extreme ale temperaturei aă variat între 30% la Giurgiu în diua de 18 și 7% la Buzăi în diua de 12. Ziua. 

A Pia] 
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Inălţimea barometrului d'asupra nivelului mărei 82 metri. 
| 3 a E il ei 8 Vintul Z sg 
| Z£ Leo râu aerului apele 5 22 25 morga dă o = aa E E a: 

2 | Ea sl s5| 25 | 51| a lez| a [ez FENOMENE DIVERSE 
= Ei : Ea ACI EN Adincime | 2 = 9 a ol a E Not 

titi [e N ic SE EEE | al | 22 a Ie rd 
SII Paz le zi S 3cml60cm] 4 | 23 |ze pa 

1]757.3| 13.8]22.3 3.7|13.0/14.0| 2.0] xe,sw 1.0] a_?a. Ia Ata ş 
2| 59.1] 11.3|14.3 4.0|13.0|14.0|1o 0] exe .2] 0.1] Za, p.Do orar 

! 3] 60.2] 11.7[18.7 4.3|13.2|14.1] 3.7] _wsw în 2 
4| 50.3] 12.2]19.4 1.0]12.7|14.0] 5.3] wsw a, 

| 5 56.4] 14.0118.3 5.3|13.1|14.0| 8.3] xe,sw =—=040.502- 
i 0] 55-4l 15.8|237 8.0113.0|14.1| 3.3] xe,w 0.7 % 

7| 01.2] 12.8]16.5 0.3|13.8|14 3| 0.3] exe 3o| A-0a, va, p. Bp. 
8| 07.3] 0.9|1r.7 1.1|r2.0|14.2] 1.3] exe 1.9] A-%p. SA aaa 
9| 07.7] 4.olrr.5 6.8|10.6|13.7| o.0| exe ol. 0.8|—'a,——0p. 

10| 63.3] 4.0]13.6! 7.5] 9.3]12.8] o.0| wsw i 

ri] 04.2] 4.3|12.3| 8.7] 8.7112.2| o.7| exe 3.0] —| 1.2[—'a, a 
12| 04.8] 5.3] 7.4 4.4] 8.4|11.0]1o.0| exe 3.0] —]|o.8 
13 62.4] 7.0|10.ş 1.2] 9.0|11.4| 9.7]. ssw I:5i Aa E 4 E 
14| 64.4] 6.8|10.5 3.7| 9.7|11.5| 9.0] wasw | 1.4 —]| r.2|Cutremur de pămint slab, 13", 28”, 26 

15| 020] s.3|rr.o - 2.5] 9.3|11.5] 2.3| wsw | 33| —lar.a]-—0a, ap. AA 

10| Or.5]| 4.7|11.7 5:54 8.5|11.3]+5-7 wW 2.0| —| 1.4]—a, za. 
17| 04.9] 3.5| 7.8 1.0] 8.0|10.8| 0.0] exe 5.2] —]| 1.5|_-m 14P45*-15"15%..: 
18| 0o.2| o.8| 3.8! 1.3] 7.5|to.7]ioo| exe | 6.1] —|r.7 
19| 70.8] 2.1| 6.7-oo. 4.2] 7.3|L0.4| 4.3] waw | 3.5] —]1.3|-ma. 
20| 08.8] 3.3] 9.5- 1.4 6.0| 7.1|1o.1| o.olexse,waw! 2.3] —[ 1.5 

„zu 00.1]. 1.1| 4.2 2.7 5.2 ENE 102] 1.2100, _mg9h- 14. 
22| 56.4]. o.8| 5.9 2.8 7.0 wsw | 4.2] —| 1.4 | 
|23 51.7| 0.9| 9.4 _3.0 7.2 Sw 2.:| -—lo.0|—/a, fa, w'p 
"24| 50.2] 6.7|1q.0! 4.1]53] 1.8 w 1.2| —|o.olzz0%p. - e e 20 
25| 51.0] 11.3]18.3 0.8 7.8 ssw | 4.2] 0.4] 2.51%, p'wv'p,z2p, —ni2'-5 
26| 5o..| 8.5|14.5 6.8 0.83 NE 1.7] —I aj Z2-0a,2207"-13"40*,22010'50 
27| 51.0] 1o.3l21.0 0.1 7.9 sw 2.83] | 1.8] aa, -a-%p,o23p.. 3 
28| 53.3] 10.4l19.0 5.6 re) wsw | 3.3] —l2ol-a'a, WPp: 7 20 
| 29| 57.9] 10.51109.4 0.1 8.1 wsw | 3.1] —]2.2|-0-0p, 22018"50*-p, up, 
| 30 57.4] 8.7|14.5 71 1.8 ENE | 2.0] —lr.r.A%p,wp.- 

700,1]  7.2|13.4 5.7 146.0|22.5|- 1.0 ENE 3.1] o 0] 38,3 

Lua, 

Luna Noembre la Bucuresci ca şi în tâtă țara formeză caracteristica anului din care face parte, prin G 

titatea excepţional de mică de apă cădută, cât și prin timpul ei forte călduros, frumos și liniștit în cea mai mi 

arte. 
E Mijlocia lunară a temperaturei acestei luni, a fost în mijlocii cu 3 grade mai ridicată cu valoarea: ci n 

mală. La Bucuresci mijlocia lunară a temperaturei a fost 702, normala fiind 401. In ţară cel mai călduros timp 

fost la Constanţa cu valdrea mijlocie lunară 1-94, iar cel mai rece la Sinaia cu mijlocia lunară 3%. Pretutinc 

decada întîi a fost cea mai căldurâsă, iar decada a doua cea mai rece. Dile cu îngheț ai fost 12, în unile 

calități aă fost 19. Cerul a fost în general noros. Am avut 10 dile senine, 11 norbse și 9 acoperite. 
Epoca de secetă începută în Octombrie s'a menținut în tot cursul lunei Noembre. Judeţele de câmpie 

Muntenia, Dobrogea și Moldova de jos n'a avut nici picături de plâie. a aci 
In diua de 14 la 13 ore 28 minute și 28 secunde timp local, s'a simțit un slab cutremur de pămint ma 

tâtă întinderea de la Bucuresci la Vasluii. Ai fost 2 sguduituri laterale. 
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E „Director: STEFAN C. HEPITES 
4 înălțimea barometrului d'asupra nivelului mărei 82 metri. 

„INSTITUTUL METEOROLOGIC DIN BUCURESCI | | 

= sal = 
ș| Temperatura aerului | Umedâla 22| o. Temp. | 3 : EI E | 
£ Co aerulu, se? E ft solului Co | & a a |Ex = 2 = | 
Z E=ă iz | (iza E a că ji = 

3 SA să | 6 || 5 8 |asl a |EE FENOMENE DIVERSE | 
e E: Zaza Adâncime E s| 3 £ 0f as 

a] £ SEL SE locale] 2 -| 5 2 |se| 2 [52 i =: 30 cm!60 cm| Z s |zala [E 

0.9 1.5] 8.71 9.0] 4.0] 'wxw | 3-2] -— | 1.0]ww0%p 
715 1.0] 9 o! 9.7] 4.3] : ww | 2.5] —] 1.5|-a-6a, 
09| 1.4] 9 3| 9 8| 2.3Iwsw,exe| 4.1] —]| 1.8 
5.8] 7 1.0| 9o| 9.9] 0.3] wsw | 3.7] —] 1.4jzza-8"40* 
58. 3.1| 9.8] 0.0] xxe 2.1] —| 5.2j—0a, —0a, -a %p. 

13.8] 5.4! 7.5]'9.0| 1.0] wsw. | 2-7] —| 1.3|220a, —0a, -a-%p, pp. 
: 7.10 5.1] 60| o.2]ro.0] wsw | 30| —| o.4lzza-r3",-p,V/%a-8"35*. 

:0| 5.1] . 6.ş! 8.9|10.0| wsw 4.5| — | o.2|-za-p. 
5.2] 5.1 O 3| S.7lro.c| wsw | 3.2 0.1|——012"35*-14"45*. 
| 9] 5.2 0.0| 8.0lro.0| exe 3.8] 2.2] o.4 Qa, p 

3.4] 7.4|- 10| 8.4] 4.5 5.8| 8.4| 9-7] - wsw. | 5.0] — | 0.5|—'a, 27-10" 
5.9| 12.2|- 0.412.6| 3.0! 5.9| 83| 3.7] -waxw | 2.8] — | 0.o|—a, | 
40| .8.0| 0.9! 7.1] 5.o 5.8| 3.1] 9.0] ssw | 3.2] —| o9|Zr4',-a-%p 
4.4]. 8.0| 0.7| 7-3] 4 5.9] 8.0| 4.7] ww | 1.7] —- | 0.7[—%a. 
0.0| 6.5|- 0.0lr3.1] 3.1 49| 7.8] 6.3] wsw | 06.0] —| 1.3]—'a 
3.3] 7.0|- o.1| 7.7] 3-4 5.1| 7.5] 5.0] wsw | 7.2] — | 1:0| mp 
5.0| 0.5|- 7.7| 8-2] 1.9 3.6| 7.3] 2.0| sus | 4-2] — | 0.0|—'a, Cutremur pămint o"56*. 
2.5) 5.7|- 9.0/14.7| 2.5 2.1| 0.0] 1.3] wsw | 4.7] —| 0.5] —a,:—-0p. 
3+5| 12.1|- 5.0|17.1| 44 2.2| 0.0] 2.3| - ssw | 0.1| —| 0.8] —0a. 
0.9| 13.8|- o.2irq.1] 4.7 31| 5.7] 0.3] ssw 6.0] —| 2.5|—'a, 2p. 

3.8| 0.o[ro.0| sue | 4.7 0.2177], 2'aX a-p, up, $%p 
- 2.5| 5.9|Io.0|. use [11.0 Xa, —ma-p, fa-r. 

7.5: .3| 5.7] 3-0] -nne- | 3:85 0.0][x];- - 
9.2 1.4] 5-3] 0-3luwnw,ssw| 4-5 —"a | 
„8.3 0.4| 4-3] 3-3] ssw | 5-5 Xa, —'p | 
9.7 | 2| 1.9 .3| 4.2] 1.7]: wsw.-| 5-6 ta | 
7.4|- 2.0|-12.0/10.0] 2.1 7|- s.2|: 3.0] 2.0] wsw | 4.0 cae | 
8.7|- 2.0|-13.3|11.3| 2 o] .82 7! 3.0] o.o0| wsw | 4.5 fa | 
0.:|- o.2l-rr.2/11.0| 2.1 2,2| 2.0] 0.0] wsw. | 5.1 | | 
2.7| 3 4|-10.0|13.4| 3.0 2.2] 7.7] NE 1.4 2,8, —0a-10"10% | 

- 2.1| 3.9|- 67lto.6] 3.2 - 8.4l-.1,2| 2.0] 2.7] ssw | 24 — a, Za-o, wp. | 

9.5 9.81 8.21- 3.6! 9.81 3.0 7: 3.2l- 0.5] q.0l 0.0 4.5l wsw | 4.4lzr.: | 

„Ca şi luna precedentă, Decembre a fost pretutindeni fârte căldurâsă și lipsită de precipitațiuni atmosferice. 
nare şi în Moldova, mai ales, căldura a fost simţitore. Cele mai coborâte temperaturi s'au înregistrat în Olte- 

și pe malurile Dunărei. La Strehaia termometrul s'a coborât pînă la —230 în diua de 24. 
| Timpul cel mai frumos o fost pretutindeni în prima jumătate a lunci. In diua de 16 a fost vint tare dela 
|timpul s'a recit repede și în Moldova a.cădut și puţină zăpadă. La începutul decadei a treia a plouat în a- 
pe totă țara, în diua de 22 a nins mult în totă Muntenia și Dobrogea fiind în multe localități şi viscol. După 
erea zăpedii a urmat o epocă frigurosă pînă la finele lunci. De la 23-—26 a fost îngheț permanent. Solul a 
i acoperit de zăpadă pînă la finele lunei, Precipitaţiunile atmosferice aă dat în mijlocie 11 mm. în 2 dile. 
iea țării de ligă Dunăre și cea de câmpie a avut cantități de apă mai mari. 

In diua de 17 dimneţa la 0” 56* a fost nu slab cutremur de pămînt. 
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Tutunul, cu 20 figură intercalate în text, de Dr. Maximilian. 2 pa ta, „140 pa 

curesci, 1896. 
i 

Precuvîntare la nomenclator merciologie Şi tehnologie, de A za  Zieteruoța, 44 pa 
gine Bucuresci, 1896. A FA 

Consideraţiuni asupra constituției şi cibcibeală silicaților de . C. Bu Î mami 
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mâniei, pe anul 1895, de Dr. Z- Fe. 291 pag., 1897, București ae EA 
Aducerea de noui ape alimentare în fiori a. Primăria orașului. Bucuresci, Direc- 
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